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1. INTRODUCCIÓ  
 

 

El document que presentem a continuació és el Projecte General de Centre, altrament 

conegut com PGC, de l’Escola Ramiro de Maeztu de Badalona.  

Podríem definir el Projecte General de Centre com el document singular, propi i 

específic de cada centre que ajuda a establir prioritats, evitar divagacions i ajusta la 

llibertat del docent i la resta dels membres de la col·lectivitats, amb la finalitat 

d’orientar el centre cap a una determinada direcció i millora d’acords amb un seguit de 

característiques essencials com poden ser l’estabilitat, la unificació del procés 

educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, en especial les famílies, la connexió 

amb la realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu.  

També entenem el Projecte General de Centre com el document que especifica les 

finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de 

l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i 

interessos que inclou.  

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part 

de la comunitat educativa del centre, sigui pares i mares, professors, personal del 

centre i alumnat.  

El nostre PGC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu 

que defineix el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són 

els següents:  

 

- ÀMBIT FÍSIC: On som? 

- ÀMBIT IDEOLÒGIC: Qui som? 

- OBJECTIUS: Què volem? 

- METODOLOGIA 

-ORGANITZACIÓ 

 

  



2. ÀMBIT FÍSIC: on som? 

 
El col·legi Ramiro de Maeztu és una escola de titularitat privada, concertada pel 

departament d’Ensenyament, d’una única línia, oberta a tothom, integradora i que té 

com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, respectuoses i lliures.  

Està situada al barri de Llefià de Badalona. Aquest barri es troba a la zona sud de 

Badalona, a la part alta de la ciutat.  

Limita amb els barris d'Artigas i Sant Roc i la ciutat de Sant Adrià de Besòs al sud, amb 

el barri de La Salut al nord-est i la ciutat de Santa Coloma de Gramenet a l'oest, i té 

una extensió de 0,93 km quadrats. 

                
                    

 

 

 

 

 

El centre consta de 2 edificis:  

Educació infantil i primària al carrer Ramiro de Maeztu s/n i Educació secundària 

obligatòria, al  

Carrer Maria Ward, 17: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Gramenet


                        
 

 

L’edifici d’educació infantils i primària, consta de les següents instal·lacions: 

· 3 aules d'educació infantil.  

· 6 aules d’educació primària.  

. Aula amb pantalla digital 

· Una aula per fer psicomotricitat i altres activitats.  

· Pati exclusiu per alumnes d'Educació Infantil i 1r de primària.  

· Un aula d'informàtica. .  

· Biblioteca.  

· Menjador.  

Totes les aules disposen de wi-fi, pantalla, projector i altaveus.   

L’edifici d’educació secundària disposa de: 

· 4  aules d’educació secundària.  

· Una aula de música, dansa i  altres activitats.  

· Un aula per treballar en petits grups.  

· Pati.  

· Un aula d'informàtica.  

· Aula de plàstica.  

· Un taller de tecnologia. 

. Una aula de ciències naturals 

Totes les aules disposen de wi-fi, projector, altaveus i pantalla. 

 

  



 

DESCRIPCIÓ DEL PERFIL FAMILIAR DEL CENTRE  

 

Responent a la realitat del barri i, l’alumnat del nostre centre són fills o filles i, 

sobretot, néts o netes d’immigrants d’origen castellanoparlant. També una petita part 

són d’origen marroquí, xinès, rus, pakistanès, indi o sud-americà.  

El tipus d’ocupació del pares i mares és molt divers, però el sector que més predomina 

és l’industrial, construcció i de serveis (administratius, transport, salut, comerç i altres)  

El percentatge d’immigració és força alt, tot i que menor que la realitat del barri:  

La llengua habitual dels nens i nenes és el castellà. El mateix passa en les famílies, 

malgrat tothom entén el català la llengua habitual de comunicació és el castellà.  

 

  



3. ÀMBIT IDEOLÒGIC: qui som? 
 

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat que ens defineixen són els 

següents: 

a) L’escola, institució d’iniciativa privada, concertada pel Departament d’Ensenyament,  

es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les diverses maneres de 

pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors democràtics.  

b) Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de 

sexe, origen social, procedència, ètnia o religió.  

c) La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la 

llengua vehicular utilitzada en procés d’ensenyament i aprenentatge. L’escola intenta 

transmetre els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i 

tradicionals (celebracions de diades com Sant Jordi, castanyada, tió...). Tot i que 

vetllem per tal de que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge 

de les dues llengües oficials.  

d) L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, 

investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva 

formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.  

e) Ens manifestem com una escola aconfessional, en la qual la religió es presenta com 

un fet social, cultural i històric des d’un enfocament pluralista i respectuós amb les 

diverses opcions religioses, tant dels professors/es com dels alumnes. Per tant no 

adoptem cap opció religiosa concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en 

el qual estem inserits a través de les tradicions, el símbols i fets culturals. 

També impartim religió a educació primària tot i que els alumnes, els pares dels quals 

ens ho demanen, no cursen religió sinó ètica. 

f) El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves 

possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i 

limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el benestar propi.  

g) Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la 

convivència dels alumnes, promovent-n’hi una aprenentatge conjunt.  

h) L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, 

promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la 

reforestació, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més 

proper per procurar preservar-lo.  

i) La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de 

cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el 

principi d’igualtat i no-discriminació. Assumim la presencia d’alumnes amb necessitats 

educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.  

j) Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els 

nens i les nenes per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera.  

k) L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts 

afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.  

l) Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han 

de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de 

totes les parts.  



m) L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin 

educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de 

l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.  

n) Donem molta importància al domini de les diferents llengües. Fomenten el 

bilingüisme com a riquesa pròpia així com l’adquisició de dues llengües estrangeres. En 

aquesta línia impartim part de la matèria en anglès i dediquem hores complementàries 

a aquesta llengua. També som centre oficial examinador del Trinity College London des 

del curs 2015-16. 

o) L’escola segueix el decret d’inclusió 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 

  



4. OBJECTIUS: què volem?  

 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els 

permeti assolir els següents objectius:  

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure 

en societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa.  

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia 

identitat i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i 

solidaritat.  

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i 

equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre 

homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per 

prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.  

d) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves 

tecnologies i de la comunicació i audiovisual.  

e) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentar el plaer del 

treball, en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre.  

f) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat 

i l’afectivitat.  

g) Prendre consciencia de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la 

seva utilització, la seva conservació promovent el reciclatge i una educació del consum.  

h) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fóra de l’escola, per a tot 

tipus de béns individuals i col·lectius.  

i) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així 

també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions 

pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne ’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera 

apropiada la llengua castellana.  

j) Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, dins el Projecte 

Educatiu de Llengües estrangeres.  

k) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social.  

l) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar tant per 

completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la lectura 

com a plaer.  

m) Tenir una actitud altruista i d’ajuda cap als més desfavorits sigui per motius de salut 

mental o física, situació social o econòmica. 

  



5.   METODOLOGIA  

 
Acord amb la nostra identitat i els nostres objectius, hem de definir una línia 

metodològica explicita que caracteritza el nostre centre i tots aquells docents i 

professionals que hi intervenen.  

En línies generals, la nostra metodologia es basa en: 

. ensenyament personalitzat 

. dinamisme 

. flexibilitat 

. motivació i responsabilitat 

. implicació 

. avaluació 

. dedicació 

. activitats 

. qualitat 

A nivell més concret: 

a) Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs 

dels/les alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i 

l’experimentació per progressar en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de 

cada matèria.  

b)  Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’ alumnat , 

mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients.  

c)  Orientar l’organització del grup classe de cada cicle a partir de les tècniques més 

convenients per aconseguir el màxim rendiment de l’ alumnat en la mesura que ho 

permetin els recursos materials i humans. Es concreta de la següent manera:  

A Educació Infantil:  

Desdoblaments de grups: tallers d’informàtica, plàstica, lectura i llenguatge 

matemàtic. 

Racons de lectura.  

Reforços de traç i nom a P-3. Lectura, seriació numèrica  i traç de les vocals apreses 

a P-4. Lectura i traç a P-5. 

Aprenentatge amb consciència fonològica, aplicada com a tallers. 

A Educació Primària:  

Desdoblament de grups en les àrees de matemàtiques i llengua catalana, una hora 

setmanal. 

 Tallers de càlcul mental i informàtica (grups partits).  

Atenció a la diversitat mitjançant els reforços als/les alumnes que ho requereixin. 

Els nens que ho necessitin disposen de reforços a tots els nivells d’educació 

primària, sobretot en lecto-escriptura i càlcul. 



 

Educació secundària: 

 Desdoblament de grups a català. 

 Reforços de matemàtiques i llengua catalana 

 Desdoblament a tallers de tecnologia i anglès 

 Acollida als nouvinguts  

d)  Potenciar alguns dels continguts donats amb activitats complementàries de 

caràcter cultural i/o lúdic, fora del recinte escolar (música, cinema, teatre, visites a 

museus...) que poden tenir diferent durada (sortides i/o colònies).  

e) Potenciar l’anglès oral a Primària per mitjà d’activitats complementàries d’anglès 

lúdic i l’impartiment de d’educació visual i plàstica, a 5è i 6è, en llengua anglesa. 

També les classes d’educació física són impartides en anglès durant tota la primària. 

f) Orientar el treball escolar cap a la reflexió per una societat més sostenible, 

potenciant l’ús racional dels recursos, el seu reciclatge i el seu consum.  

g) Potenciar el coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat sistematitzant 

activitats que ajudin a aprofitar els recursos que ofereix la ciutat i el barri, en 

particular:  

A educació infantil i primària, assistència a obres als teatres de la ciutat. 

Visita a la biblioteca del barri (a cicle mitjà de primària) 

Participació a activitats educatives de l’Escola de la Natura (reforestació, 

tallers...) 

Educació viària amb els agents de la policia local i participació en campanyes 

de conscienciació cívica i diferents programes de caire pedagògic (internet 

segura a càrrec dels Mossos d’Esquadra) 

visites als centre assistencial de sexualitat del barri (a 3r d’ESO) 

  



6. ORGANITZACIÓ 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la 

nostra identitat com a centre establim una sèrie de principis que ens ajudin a definir la 

nostra estructura organitzativa, i d’aquesta manera aconseguir els dos aspectes 

esmentats.  

Dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la 

seva diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir i 

d’extreure’n el màxim rendiment.  

Organització de l’alumnat  

Els alumnes són agrupats per edats, és a dir per la seva data de naixement.  

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles, a 

primària i per cursos independents, a secundària. 

 Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència.  

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

(Necessitats Educatives Especials) mitjançant l’atenció individualitzada, grups de 

reforç, professor d’acollida etc., per facilitar el procés d’aprenentatge i d’inclusió de 

cada alumne que ho necessiti.  

 

Organització del professorat  

El professorat o el conjunt d’educadors/es del centre, és el responsable de programar, 

dur a terme i avaluar les accions docents i totes les activitats formatives que tenen lloc 

en el centre.  

El claustre és l’òrgan tècnico-professional i de participació del professorat en el govern 

del centre. Formen part d’ell la totalitat dels/de les mestres que presten serveis al 

centre.  

El equips docents, formats pels mestres responsables d’un mateix cicle, s’encarreguen 

de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, coordinada 

i eficaç, ja sigui entre els tutors o bé amb els especialistes que hi intervenen a cada 

cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària). A cada cicle hi ha 

un/a coordinador/a que és qui assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència i 

la complementarietat de les unitats de programació preparades per l’equip de mestres 

del cicle i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa.  

Els/les mestres s’organitzen també en grups de treballs o comissions per treballar 

diversos aspectes de la vida del centre. Cada grup és format per mestres dels diferents 

cicles per tenir una visió global dels temes que es tracten. En els grups de treball es 

revisen i s’actualitzen diferents temes curriculars i organitzatius del centre.  

o Cada grup classe té, i ha de tenir, un mestre tutor en cada moment.  

o Cara a l’adjudicació de tutors i tutores, seguim sempre una línia fixa: 

A Infantil i Primària, els tutors no canvien de nivell. 

A Secundària, el professor canvia cada any però sempre movent-se entre dos cursos, 

de manera que el professor-tutor acompanya al seu grup durant dos cursos. El tutor de 



1r, també ho serà a 2n, del mateix grup i, el tutor de 3r, també ho serà a 4t, del mateix 

grup.  

La Directora no és tutora de cap grup 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són:  

Tenir en compte la comunicació en el centre educatiu i les famílies a propòsit del 

progrés i desenvolupament personal de llurs fills.  

A continuació podem veure l’organigrama del centre, el qual ens permet observar 

l’estructura organitzativa , els diferents òrgans i la seva comunicació, la seva formació i 

la seva agrupació, a part de la seva importància i capacitat de decisió dins del centre.  

Seguidament trobem definits tots els òrgans que formen el centre, ja siguin 

unipersonals o col·legiats. Hi apareixen les seves característiques, la seva formació i les 

seves funcions o objectius a assolir.  

  



7. ÒRGANS UNIPERSONALS  
 

Directora 

La directora del centre és responsable de l’organització, el funcionament i 

l’administració del centre i n’exerceix la direcció pedagògica.  

La directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen 

en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del 

projecte de direcció aprovat.  

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:  

a) Representar el centre.  

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.  

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 

centre.  

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.  

Corresponen a la directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents.  

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció.  

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen la LEC i el 

projecte lingüístic del centre.  

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu, la relació de llocs de treball del centre i 

les modificacions successives.  

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs i presentar les propostes.  

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 

programació general anual.  

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.  

Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 

escolar:  

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre.  

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents.  

c) Assegurar la participació del consell escolar.   



Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del 

centre següents:  

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació.  

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu.  

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent.  

d) Visar les certificacions.  

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre.  

f) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, 

la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.  

El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la 

norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari.  

El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 

defensar l’interès superior dels nens i nenes  

Caps d’estudis  

Correspon als caps d’estudis de cada etapa la planificació, el seguiment i l’avaluació 

interna de les activitats del centre, i la seva organització, sota el comandament de la 

directora.  

Les competències dels caps d’estudis són:  

a) Coordinar les activitats escolars reglades. Coordinar també quan s’escaigui, les 

activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la 

distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de 

l’activitat acadèmica, escoltat el claustre.  

b) Substituir la directora en cas d’absència.  

c) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 

ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que 

presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació 

de tots els mestres del claustre en els grups de treball.  

d) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats 

pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització 

de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació.  

e) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment.  

f) les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s’escaigui.  

g) Gestionar el programa informàtic per a la introducció dels resultats de les 

avaluacions de l’etapa que li correspongui. 

h) Proporcionar, amb el temps necessari, a tot el professorat de l’etapa del qual n’és el 

cap d’estudis, els disquets preparats per a la introducció dels resultats de l’avaluació 



dels alumnes. Recollir-los i fer el buidatge de la informació a l’ordinador del qual se 

n’extrauran els butlletins de notes. 

Secretari/a  

Correspon a secretaria dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa 

del centre, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la 

prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director així 

ho determini.  

Les competències del secretari són:  

a) Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar.  

b) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist-i-plau del 

director.  

c) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents.  

d) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d’acord amb la normativa vigent.  

e) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.  

f) Confegir i mantenir l’inventari general del centre.  

g) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del director i les 

disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.  

h) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alineació o 

lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa 

vigent.  

  



Tutors  

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els mestres 

que formen part del Claustre d’un centre poden exercir les funcions de mestre tutor 

quan correspongui.  

Cada unitat o grup d’alumnes té un mestre tutor, amb les funcions següents:  

a) Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

b) Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes.  

c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 

d’avaluació.  

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la 

comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes.  

e) Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes.  

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 

representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva 

assistència a les activitats escolars.  

g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats 

del col·legi, incidint-hi especialment en les sessions de tutoria.  

h) Fomentar i gestionar la participació del seu grup en les activitats generals del 

centre.  

i) Els tutors de parvulari i fins a final de C.I. s’han de fer càrrec dels seus alumnes fins 

que els pares o persones en les quals han delegat la seva vigilància els vinguin a 

buscar, o comunicar-ho a la guàrdia urbana en el supòsit que els pares no 

compareguin.  

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en 

l’adquisició de les competències bàsiques treballades, i del seu procés d’aprenentatge. 

Aquesta comunicació entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant 

dues vies:  

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres.  

• Una entrevista, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne.  

Nomenament i cessament dels mestre tutor.  

El mestre tutor és nomenat pel titular i la directora del centre, i escoltat el Claustre de 

professors.  

El nomenament dels mestres tutors s’efectuarà per un curs acadèmic.  

L’equip directiu pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud 

motivada de l’interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el Claustre de 

professors i amb audiència de l’interessat, abans que finalitzi el termini pel qual va ser 

nomenat.  

Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el director 

n’informarà el consell escolar del centre.  

Mestres especialistes  

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació infantil i 

l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres o llicenciats que disposin de 



l’especialitat corresponent. Els Mestres i professors especialistes atendran, 

prioritàriament, les tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després la 

docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i les pròpies de la condició de 

docent. Amb caràcter general, l’especialista col·laborarà en els àmbits següents:  

a)  Coordinació, suport tècnic i educatiu i assessorament als altres membres del 

claustre en aspectes de la seva especialitat.  

b)Assessorament, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat, de les 

programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle. En la mesura en què 

convingui a l’organització del centre, la direcció podrà assignar àrees d’especialitat a 

mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que tenen l'adequada 

titulació, formació o experiència.  

Mestres especialistes en música  

Impartiran les classes de música a educació primària i secundària, segons les 

dedicacions horàries establertes.  

Mestres especialistes en educació física i professor d’educació física 

El mestre especialista en educació física impartirà les classes d’educació física a 

l’educació primària i el professor llicenciat en INEFC, impartirà les classes d’educació 

física a secundària. 

Mestres especialistes en llengua estrangera i professora de llengua anglesa 

Els especialistes en llengua anglesa, atenen la docència de la primera llengua 

estrangera en l’educació primària i la professora llicenciada en filologia anglesa, 

impartirà les classes d’anglès a secundària. 

L’activitat dels especialistes en llengua estrangera podrà complementar-se amb 

mestres amb titulació adient per impartir la llengua estrangera.  

Mestres especialistes en educació especial i professorat de reforç 

Els mestres especialistes en educació especial han de prioritzar, d’acord amb l’equip 

directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atenció a l’alumnat discapacitat i a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques, donant suport al professorat en la 

planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la 

participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula ordinària.  

Els mestres especialistes en educació especial duen a terme les funcions següents:  

• Identificació, amb la col·laboració de l'EAP, de les necessitats educatives d’aquest 

alumnat i col·laboració en la concreció del corresponent pla d’intervenció.  

• Col·laboració amb els tutors i tutores en la concreció d’adaptacions del currículum i 

en la preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin 

l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe 

ordinari.  

• Suport en la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats del grup 

classe ordinari.  

• Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest alumnat 

requereixi.  

• Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat.  

• Col·laboració amb els tutors i tutores en la formulació de propostes d’adaptació del 

currículum i plans individualitzats, quan l'alumnat ho requereixi.  

Personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu  



Coordinador/a LIC, Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del 

centre  

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el/la coordinador/a de 

llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre, ha de 

desenvolupar les funcions següents:  

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a CLIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de 

la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  

b) Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, PdC, Pla d’acollida i integració, programació 

general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a 

l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i 

a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre.  

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 

d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  

 

 

Coordinador/a TIC  

Els coordinadors de TIC de cada etapa exerciran les següents funcions de coordinació 

en relació amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement:  

a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat 

per a la seva implantació.  

b) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos 

TIC del centre.  

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 

d’assistència tècnica.  

d) Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.  

e) Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà.  

f) Vetllar perquè els materials digitals publicats pel centre i accessibles en línia siguin 

respectuosos amb els drets d’autor. En aquest sentit es recomana l’adopció de 

llicències “Creatives comuns” que faciliten la difusió i la compartició dels continguts a 

la xarxa, tot protegint-ne l’autoria.  

g) Tenir en compte les mesures de protecció de dades personals.  

Coordinador de riscos laboral  

Correspon al coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 

actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de:  

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 

fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció 

preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i 

les instruccions de la direcció del centre.  



b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també 

en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.  

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 

pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.  

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura.  

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials.  

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.  

g) Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als Serveis 

Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona el model "Full de notificació 

d'accident o incident laboral”.  

h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  

i) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  

j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria 

de prevenció de riscos laborals.  

k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de 

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.  

Coordinador/a de biblioteca  

El professorat responsable de la biblioteca escolar, amb formació específica, és el 

referent del centre per portar a terme tasques d'organització i gestió del programari 

de la biblioteca, la dinamització i l'impuls del Pla de Lectura de centre i l'accés i l'ús de 

la informació des de la biblioteca.  

Les seves funcions són: 

a) Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment funcionament.  

b) Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.  

Coordinadors de cicle  

Al tractar-se d’una escola petita, d’una sola línia, el coordinador de cicle és la persona 

amb més antiguitat a l’escola. Les seves competències són: 

a) Organitzar i fer les actes de les reunions de cicle.  

b) Representar el cicle davant els altres òrgans de l’escola.  

c) Coordinar-se amb els altres coordinadors de cicle. 

d) Mantenir informat al/la cap d’estudis de les activitats i problemes del cicle.  

e) Vetllar per l’acompliment de la programació general de centre.  

f) Distribuir temps i espais, d’acord amb el/la cap d’estudis.  

  



8. ÒRGANS COL·LEGIATS  

 
El consell escolar  

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre.  

Aquest el composen:  

• La Directora, que n’és la presidenta.  

• Dos representants de la titularitat.  

• Tres representants dels/les mestres   

• Quatre representants dels pares i mares   

• Dos representants dels alumnes 

• Un representant del sector no docent del centre.  

• El secretari/ària que, sense vot, farà acta de les reunions. 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del 

total de components del consell. El nombre de representants electes dels pares 

d’alumnes no pot ser inferior a un terç del total de components del consell.  

El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector. 

D’aquesta configuració del consell escolar, el president d’aquest en dóna compte a la 

Delegació Territorial del Departament d’Educació. No es pot modificar la configuració 

del consell escolar del centre durant els tres cursos acadèmics següents a aquells en 

que és determinada.  

Quan a l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal 

activitat del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun 

membre de la comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se’l podrà 

convocar a la sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió.  

Corresponen al consell escolar les funcions següents:  

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 

tres cinquenes parts dels membres.  

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats.  

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.  

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Aprovar el pressupost del centre, així com l’assignació de quotes.  

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.  

h) Aprovar les activitats extraescolars així com les sortides i altres activitats que es 

puguin fer fora d’horari lectiu. 

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.  

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar.  

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.  

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  



Funcionament del Consell Escolar.  

• El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el seu president/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus 

membres. A més, perceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.  

• Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. 

Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 

membres presents. 

• Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència 

dels representants de mares i pares. Els darrers anys, les reunions periòdiques, han 

tingut lloc els dilluns a les 5:30.  

• La convocatòria de les reunions serà tramesa  amb l’antelació suficient.  

• L’assistència serà obligatòria per a tots els seus membres.  

• La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que puguin 

sol·licitar el sector de pares i mares.  

• El quòrum necessari per donar validesa a la constitució de l’òrgan col·legiat serà el de 

la majoria absoluta (meitat més un).  

El claustre del professorat  

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre. És integrat per tot el professorat i presidit pel titular i la directora del 

centre. 

El claustre del professorat té les funcions següents:  

Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  

b)  Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 

marc de l’ordenament vigent.  

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del 

centre.  

h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

La directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat 

professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a 

l’exercici de les seves funcions.  

Funcionament del claustre de professors  

El claustre de primària i el de secundària, es reuneixen una vegada a la setmana, per 

separat. A més, el primer dia lectiu de setembre, i el darrer de juny. En aquestes 

reunions, tant les setmanals com les anuals, hi assisteix la Directora. El claustre sap, 

des de la primera reunió del curs, quin dia i quina hora de la setmana seran les 

reunions setmanals al llarg del curs. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  



El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada 

aprovada i signada pel claustre, a la següent sessió,  passa a formar part de la 

documentació general del centre.  

A més de les funcions atribuïdes, i per tal d’incrementar la presència dels mestres en la 

gestió del centre, el claustre de professors haurà de conèixer i dictaminar sobre els 

documents següents:  

a) La programació general.  

b) La Memòria anual de les activitats del centre.  

c) L’avantprojecte de Pressupost del centre.  

Equip directiu. 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del nostre centre i, en tractar-se d’un 

centre privat, està format pels titulars i propietaris del centre, així com per la Directora 

i els caps d’estudis de cada etapa.  

L’equip directiu té les següents funcions: 

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents            

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció.  

Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre.  

Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre.  

La directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius 

del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el 

consell escolar i Inspecció Educativa 

Garantir un adequat compliment de la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya 

en l’àmbit del centre.  

Elaborar la programació general del centre amb caràcter anual, en el marc del Projecte 

Educatiu, amb la participació del claustre de Professors.  

Elaborar la memòria anual de les activitats del centre, valorant el compliment de la 

programació general i els resultats obtinguts en l’activitat docent, amb la participació 

del claustre de Professors.  

Elaborar el pla d’avaluació interna del centre i col•laborar en el pla d’avaluació externa 

que porta a terme l’administració.  

Establir el calendari de reunions (claustre, coordinació de cicles, avaluació, grups de 

treball, comissions, consell escolar) que s’inclou en la programació general del centre.  

Conjuntar la tasca d’altres professionals que intervenen en el centre (EAP, assistenta 

social, logopeda, etc).  

Potenciar la imatge de l’escola i donar-se a conèixer.  

Fer arribar a la resta de mestres tota la informació que arriba al centre (activitats 

culturals, activitats de formació, novetats editorials, informacions dels sindicats, 

informació del Departament, etc). 



Transmetre a les famílies la informació necessària per al bon funcionament de la vida 

del centre.  

Vetllar pel bon funcionament dels serveis que ofereix l’escola (menjador i 

extraescolars).  

Funcionament de l’equip directiu  

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió 

vindran determinats per la necessitat de cada moment acadèmic. 

Equips de Cicle  

En els equips de cicle s’hi integren tots els/les mestres que imparteixen docència en el 

corresponent cicle inclòs els especialistes. 

Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador/a de cicle, sota la 

supervisió del/de la cap d’estudis.  

El/la coordinador/a convocarà les reunions perquè tots els membres en tinguin 

constància i de cada sessió en deixarà un resum escrit a la llibreta del cicle.  

Una vegada acabat el cicle el/la coordinador/a donarà per escrit al/a la cap d’estudis 

les decisions preses i aquest/a les passarà a la llibreta de coordinació.  

Els equips de cicle duran a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes i es 

constituiran en comissions d’avaluació, presidida pel/per la cap d’estudis, per a 

l’avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.  

Els equips de cicle tenen la funció de concretar les grans línies d’escola proposades per 

l’equip directiu i aprovades pel claustre de professors. Els cicles organitzaran com a 

grups de treball encarregats de dur a terme els objectius següents:  

a) Dur a terme les programacions i unificar-les.  

b) Elaborar criteris d’avaluació i recuperació.  

c) Fer el seguiment de la marxa i aprofitament general dels alumnes i preveure 

adaptacions curriculars.  

d) Portar al claustre de professors propostes d’organització i funcionament, així com 

innovacions pedagògiques aplicables a l’escola.  

e) Coordinar les activitats educatives programades per als alumnes del cicle.  

f) Participar en l’elaboració del Projecte Curricular, així com la distribució temporal 

dels components del currículum per cicles al llarg de l’etapa.  

g) Establir criteris de flexibilització dels agrupaments flexibles en el marc del cicle.  

h) Participar en l’adopció de les decisions relatives a la promoció dels alumnes en 

acabar el cicle, constituint la comissió d’avaluació, presidida pel/per la cap d’Estudis.  

Comissió d’avaluació  

Les comissions d’avaluació són presidides pels caps d’estudis corresponents. A més 

dels mestres del cicle, també hi poden participar altres professionals que hagin 

intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes. L’equip de mestres del cicle, 

juntament amb el/la cap d’estudis determinaran justificadament cada curs si escau 

aquesta participació.  

Les comissions es reuniran, com a mínim, un cop al trimestre, en els cicles de 

l’educació primària. A secundària, dues vegades al trimestre (reunions d’avaluació i 

reunions de pre-avaluacions. A educació infantil,  dues vegades al curs, gener i maig. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final 

de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció 



o retenció de l’alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense 

haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran de fer explícites les activitats a realitzar en 

el cicle o curs següent per assolir els objectius del cicle anterior.  

  



9. ÒRGANS EXTERNS  

 
Fisioterapeuta  

Correspon al/la fisioterapeuta/a:  

• Realitzar, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona 

usuària per tal d’establir el seu grau d’afectació.  

• Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, 

i dur a terme el tractament específic que l'alumne/a requereix.  

• Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, 

serveis i especialistes.  

Logopeda  

Quan el tutor o altres mestres detecten algun possible problema logopèdic, són 

derivats a la logopeda del centre que en fa una primera valoració. Després, reben 

atenció en el propi centre i, si cal, assisteixen a tractament en diversos centres privats. 

Els professionals externs mantenen relació amb els tutors dels nens i amb la psicòloga 

del centre per aportar orientacions a la manera d’afrontar el currículum dels diferents 

nens i nenes tractats. 

El suport a l'alumnat es proporciona de manera individual. Entre tots els membres 

implicats es treballa en: 

• L’elaboració dels plans individualitzats o adaptacions del currículum per als alumnes 

amb trastorns de llenguatge.  

• L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest 

alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.  

Psicòlegs i psiquiatres SS (CSMIJ o CEDIAP) 

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) realitza tractament psicològic a tot 

aquell alumnat que ho necessita. Aquest és un servei municipal d’atenció psicològica 

subvencionat parcialment per l’Ajuntament.  

Dos cops al llarg del curs, la psicòloga del centre manté reunions amb els especialistes 

del CSMIJ que tracten nens i nenes del centre. 

Serveis Educatius de Zona (SEZ)  

Els EAP formen part dels Serveis Educatius de Zona (SEZ) conjuntament amb els 

Centres de Recursos Pedagògics (CRP) , els Equips de Suport Assessorament en 

Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC) i el treballador social de la zona de 

Llefià.  

CRP (Centre de Recursos Pedagògics)  

El CRP és un servei educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya que té per objectiu bàsic oferir un suport a l'activitat pedagògica dels 

centres i a la tasca docent dels/de les Mestres.  

EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)  

Dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de 

l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així 

com a les seves famílies.  

 

 



Equips de Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC)  

Els Equips de Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social són 

serveis educatius multidisciplinaris que, en un àmbit territorial definit, donen 

assessorament i suport als centres docents i al professorat en relació amb aspectes 

lingüístics, interculturals i de cohesió social. Al nostre centre l’ELIC va donar suport en 

el treball del mestre d’Acollida, en la elaboració del Pla d’Acollida, en el Projecte 

lingüístic i en el Pla de lectura.  

Treballador social 

Mantenint reunions, més o menys mensuals, el treballador social està al corrent dels 

alumnes absentistes. També, en cas d’intuïció de maltractaments domèstics (físics o 

psicològics), és a ell a qui hem d’informar. Per altra banda, fem seguiment, en 

col·laboració, en cassos de nens que han estat en famílies d’acollida i se’ls ha tornat als 

pares biològics. 

  



10. PARTICIPACIÓ I ALTRES RECURSOS HUMANS 

 
Participació dels pares 

Per poder assolir els objectius de l’escola cal que hi hagi una bona entesa entre tots els 

estaments, especialment entre els pares i mares de l’ alumnat i els/les mestres.  

L’equip de mestres procurarem que les relacions amb les famílies siguin cordials i 

fluïdes.  

A principi de curs hi haurà una reunió general de pares i mares amb el tutor/a, durant 

el curs es realitzen entrevistes família-tutor, que poden ser sol·licitades o bé per la 

família o bé pel tutor/a.  

L’agenda, eina indispensable durant totes les etapes, serveix perquè la comunicació 

entre l’escola i la família sigui fluïda, diària i més àgil.  

Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar.  

Cal anar potenciant la possibilitat de comunicació amb les famílies a través del correu 

electrònic, del facebook que tenim a secundària i adequant la pàgina web del centre 

per tal que sigui un instrument d’informació i que fomenti la participació.  

Des del curs 2019-20 s’ha implementat una plataforma digital (ESEMTIA) on pares i 

escola estan comunicats mitjançant una aplicació del telèfon mòbil o una web. A 

través d’aquesta plataforma els pares rebran avisos referents al seu fill o filla dintre de 

l’àmbit escolar (absències, retards, comunicats de controls i avisos diversos d’actitud, 

comportament i treball) així com els butlletins de notes trimestrals. 

Participació de l’alumnat 

La seva participació en l’organització del centre serà a través dels delegats/des de curs. 

Cada curs escollirà un delegat/da de classe.  

Els delegats, coordinats per un membre de l’equip directiu o en aquell mestre en qui 

ells deleguin, es reunirà en una assemblea de delegats per ser consultats en els temes 

que es cregui adient (organització dels patis, organització i valoració de les festes 

populars, jornades de salut...).  

  



11.  DIVISIÓ DEL TEMPS HORARI  
 

L’horari lectiu del centre és el següent:  

Educació infantil i primària 

Matins: de 9:00 h a 13:00h 

Tardes: de 15:00 a 17:00 

Educació secundària 

Matins, de dilluns a dijous, de 8:30h a 13:00h. Divendres, de 8:30h a 14:00h 

Tardes, dilluns, dimecres i dijous, de 15:00h a 17:00 h. Dimarts, de 15:00h a 18:00h. 

MATINS  

De 8 a 9h hi ha el servei d’acollida pels alumnes d’infantil i primària que necessiten 

incorporar-se al centre abans de l’inici de la jornada escolar.  

EXTRAESCOLARS  

. Anglès (amb la possibilitat de preparar-se pels exàmens del Trinity College London. 

. karate 

. Guitarra 

. Dansa i aeròbic 

 

  



12. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES  

 
Serveis 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar.  

Són serveis gestionats per empreses externes:  

• Menjador: És un servei que ocupa la franja horària del migdia (de 13 a 15 h) Hi ha 

monitores que s’encarreguen del dinar i de les activitats complementàries del servei.  

• Activitats extraescolars: organitzat pel propi centre de caire lúdic, esportiu, cultural i 

artístic. De dilluns a dijous de 17:15 a 18:15 o 18:45. 

• De 8:00 a 9:00 h. hi ha el servei de matiners que s’encarrega d’acollir als nens/es que 

arriben abans de l’horari lectiu.  

  

 

Relacions externes 

Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes, la higiene bucodental (revisions i fluor a Primària), així com el servei d’una 

infermera, a secundària, cada dos dimarts, per a consultes amb els alumnes d’ESO de 

caire sexual i sanitari. També, a través del CAP i amb la infermera com a llaç d’unió, 

se’ns proporcionen xerrades de tipus social i sanitari (tabaquisme, violència de sexe, 

salut sexual i drogues) a tots els nivells de l’ESO. 

Amb el cos de Mossos d’Esquadra es porten a terme xerrades sobre els perills de les 

xarxes i sobre drogues. 

La fundació Alcohol i societat organitza unes reunions amb pares i amb els alumnes de 

3r i 4t d’ESO sobre l’ús de l’alcohol i els seus perills. 

Amb altres centres educatius: sobretot, a final de l’ESO, es porten a terme xerrades 

d’altres centre d’educació postobligatòria de la zona. Concretament, el Col·legi 

L’Assumpció, de batxillerat; i l’Acadèmia Llefià, de cicles formatius. 

Amb l’Ajuntament: regidoria d’educació, serveis socials... 

Amb el Departament: sobretot amb els Serveis Territorials i Inspecció del 

Departament.  

  



13. CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 

L’avaluació dels sistema educatiu és el procés d'abast intern i d'abast general, que 

descriu, analitza, valora i interpreta les polítiques, les institucions i les pràctiques 

educatives amb l’objectiu de mantenir-les, desenvolupar-les o modificar-les. La 

finalitat de l’avaluació és contribuir a:  

a) millorar la qualitat, l’eficiència i l’equitat del sistema educatiu;  

b) col·laborar en la seva transparència;  

c) analitzar i aportar informació sobre el grau d’assoliment dels objectius educatius;  

d) rendir comptes i oferir informació sobre el procés educatiu, els seus agents i els seus 

resultats;  

e) fer anàlisi prospectiva sobre el sistema educatiu;  

f) elaborar recomanacions sobre política i pràctica educativa;  

g) promoure la igualtat d’oportunitats i possibilitats educatives.  

Àmbit  

L’avaluació abasta tots els àmbits dels sistema educatiu i en comprèn tots els aspectes 

i les manifestacions. L’activitat avaluadora es projecta sobre els mètodes 

d’ensenyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge i els resultats obtinguts 

per l’alumnat, l’activitat de la funció docent, la funció directiva, el funcionament dels 

centres educatius, la Inspecció d’Educació, els serveis educatius i la mateixa 

Administració educativa.  

L’avaluació s’estén a tots els centres, les activitats i els serveis sostinguts amb recursos 

públics. Pel que fa als resultats de l’alumnat, contextos i processos educatius, 

l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema educatiu.  

Principis  

1. L’avaluació ha d’estar sotmesa als principis següents:  

a) objectivitat en l’anàlisi i la rellevància dels resultats;  

b) rigor, credibilitat i utilitat dels processos i dels productes resultants;  

c) confidencialitat de la informació individualitzada dels agents i dels centres i serveis 

educatius, per tot el que faci referència a l’avaluació general del sistema;  

d) transparència en l’acció i informació pública de les activitats i dels resultats;  

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua 

i global, ha de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut 

pedagògic a les característiques individuals dels infants.  

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació.  

En l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té 

caràcter global, de manera que es determina a partir del progrés conjunt en les 

diferents àrees que configuren el currículum i informa sobre el grau d’assoliment de 

les competències bàsiques.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL  

• Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi 

cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.  

• Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i 

al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.  



• Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions 

afectives positives i mútues.  

• Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia 

cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.  

• Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar 

els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.  

• Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les 

mesures adequades i la seva representació gràfica.  

• Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i 

verbalitzar-ho.  

• Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i 

emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i 

d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte 

vers altres cultures i diferents llengües.  

• Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i 

l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera 

individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.  

• Desenvolupar el plaer estètic mitjançant el contacte i l'estima de diverses 

manifestacions artístiques del seu entorn i enriquir i diversificar les seves possibilitats 

creatives i expressives mitjançant la utilització dels recursos i mitjans al seu abast.  

• Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear 

en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, 

i incorporar la iniciació als instruments tecnològics.(TIC)  

 

PRIMÀRIA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL  

Llengua catalana i literatura  

• Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context 

escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte 

quan parlen els altres.  

• Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, 

situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i també els que provenen de mitjans 

audiovisuals i informàtics.  

• Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació 

comunicativa, i amb utilització d'imatges.  

• Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals 

adequats a l'edat i presentats en diferents suports.  

• Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, 

començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis.  

• Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions 

(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de 

models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques.  

• Iniciar-se en l’ús d’algun recurs propi del llenguatge poètic (sinònims, comparacions).  



• Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. 

Aplicar-ho a tot tipus de textos.  

• Mostrar coneixement de l'ortografia natural i d’algunes normes ortogràfiques més 

bàsiques.  

• Ser capaç de confeccionar frases senzilles i entendre la separació de les paraules.  

• Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per la bona 

presentació dels treballs.  

• Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 

adequats a l'edat.  

• Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, 

rodolins) basant-se en models observats analitzats.  

• Iniciar-se en l’ús del funcionament bàsic de la biblioteca de classe i de centre.  

• Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per 

totes.  

• Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 

l’aula o a l’entorn més proper.  

Llengua castellana i literatura  

• Participar activament en les converses en diferents situacions comunicatives.  

• Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els 

altres.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de produccions adequades a l’edat, i de 

diferents suports utilitzats a l’aula.  

• Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets.  

• Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió 

per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: 

contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix.  

• Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. 

Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges.  

• Mostrar coneixement en la correspondència so-grafia i tenir assolida l’ortografia 

natural i algunes regles bàsiques d’ortografia treballades en els escrits fets a l’aula.  

• Saber aplicar els coneixements comuns a les dues llengües i treballats a llengua 

catalana.  

• Valorar l’actitud i l’atenció quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una cançó.  

• Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora.  

• Iniciar-se en la producció de textos curts amb intenció literària.  

• Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per 

totes.  

• Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 

l’aula o a l’entorn més proper.  

Primera llengua estrangera (Llengua anglesa)  

• Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més 

treballades a l’aula.  

• Captar informació rellevant d’un missatge oral.  



• Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades.  

• Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment.  

• Escriure paraules, a partir de models i amb una finalitat específica.  

• Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per 

totes.  

Seguir les ordres més comuns amb suport visual i no visual 

• Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 

l’aula o a l’entorn més proper.  

• Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació 

dins de l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de 

l’aula.  

• Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes.  

Medi natural, social i cultural  

• Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 

part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància de 

respectar i protegir el medi.  

• Conèixer els mitjans de comunicació i transports del nostre entorn més proper, com 

a mitjà de relació entre les persones. 

• Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, 

reproducció) d’animals i plantes propers, amb la seva identificació com a éssers vius.  

• Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar 

algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats i 

mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material.  

• Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb 

els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida.  

Identificar semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física.  

• Conèixer les nocions bàsiques de mesura del temps (abans /després/ passat/ 

present/ futur).  

• Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica 

de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, 

l’exercici físic i el descans.  

• Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment 

aplicats a l’escola, i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i 

ciutadanes.  

• Reconèixer, identificar i posar d’exemples de les responsabilitats i de les tasques que 

desenvolupen les persones a l’entorn, superant els estereotips sexistes.  

•Identificar els grups de pertinença dins l’entorn i les seves relacions.  

Reconèixer algunes manifestacions culturals presents en l’àmbit escolar, local, 

mostrant empatia, valorar la seva riquesa i respectar la seva diversitat.  

• .Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i 

familiar.  

• Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus 

usos, fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants.  



•Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions 

dels altres i les pròpies amb respecte.  

• Identificar i reconèixer els canvis relacionats amb les estacions, dia/nit i la seva 

relació amb el Sistema Solar.  

Educació artística  

• Reconèixer i anomenar algunes de les característiques i de les possibilitats 

d’utilització plàstica, sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, 

cultural i artístic.  

• Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys i les companyes el que ens 

desvetlla una experiència cultural o artística, individual o col·lectiva.  

• Realitzar senzilles composicions visuals (imatges i objectes), sonores i coreogràfiques 

que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions 

col·lectives.  

• Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los amb 

confiança, satisfacció i respecte.  

• Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics 

col·lectius.  

• Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies.  

• Interpretar de memòria cançons i danses.  

• Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la 

veu, el cos i instruments.  

• Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.  

Educació física  

• Orientar-se a l'espai en relació a la pròpia persona utilitzant les nocions topològiques 

bàsiques.  

• Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i 

la respiració.  

• Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i la direcció i 

sentit dels desplaçaments.  

• Identificar com accions saludables les normes d'higiene personal associades a la 

realització d'activitats físiques i prendre consciència del risc de les mateixes.  

• Sincronitzar els moviments corporals mitjançant estructures rítmiques senzilles i 

conegudes.  

• Reaccionar davant els estímuls auditius o visuals que arriben de l'entorn, tot 

utilitzant el moviment o els gestos.  

• Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb 

desinhibició.  

• Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, tant pel que fa a aspectes 

motrius com de relació amb els companys i les companyes.  

• Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant 

responsabilitat i cooperació.  

Matemàtiques  

• Reconèixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals, identificadors) 

en situacions familiars i en altres àrees.  



• Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis 

que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d'acord amb 

diferents criteris.  

• Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la 

pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i 

el procés seguit.  

• Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.  

• Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 

processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes).  

• Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics.  

• Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 

(inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i 

descompondre els nombres utilitzant diferents models.  

• Desenvolupar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers 

nombres, dobles, estratègies personals...).  

• Definir la situació d'un objecte a l'espai i d'un desplaçament en relació a un mateix, 

tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; daltbaix; dreta-esquerra.  

• Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 

tridimensionals (con, cub, cilindre, esfera i prisma) i planes. Buscar semblances i 

diferències entre dues figures.  

• Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 

peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i 

adequats a cada situació.  

• Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre 

fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE MITJÀ  

Llengua catalana i literatura  

• Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge 

comprensible i entenedor, sense interferències d’altres llengües, respectant les 

normes que regeixen la interacció oral (torn de paraula, to de veu, etc.).  

• Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en 

qualsevol mitjà (audiovisual amb CD’s o lectures de mestres, companys, documentals 

de TV, DVD’s, etc.), distingint entre les idees principals i les secundàries.  

• Exposar temes de manera ordenada i comprensible de totes les tipologies a partir 

d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports 

audiovisuals sempre que sigui convenient.  

• Ser capaç de realitzar breus intervencions davant la classe per millorar l’expressió 

oral.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en diferents 

tipologies de textos, distingint entre idees principals i secundàries.  

• Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per llegir tot tipus de 

textos.  

• Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de 

la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres).  



• Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i municipal.  

• Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i textuals treballats.  

• Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, l’ortografia, el 

lèxic i la puntuació.  

• Valorar els avenços en l’escriptura i tenir-ne consciència de les mancances.  

• Mostrar seguretat en l'ortografia ja treballada i coneixement de les normes 

ortogràfiques.  

• Interessar-se per una bona presentació de textos escrits i aplicar els coneixements 

ortogràfics apresos.  

• Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i 

sentit o el llenguatge literari.  

• Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització 

i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció.  

• Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 

estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari.  

• Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.  

• Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del 

llenguatge audiovisual per expressar idees, emocions, records.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

Llengua castellana i literatura  

• Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les 

normes d’interacció oral.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), 

diferenciant entre idees principals i secundàries.  

• Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament 

preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics 

(gesticulació, suports audiovisuals, recursos TIC) si escau.  

• Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per 

mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i 

relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes.  

• Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos i de la literatura 

infantil adequats a la seva edat.  

• Buscar diverses informacions a Internet de forma guiada.  

• Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i 

correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió.  

• Escriure textos de diferent tipologia aplicant-hi els coneixements ortogràfics i 

textuals treballats.  

• Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la 

puntuació.  

• Valorar els avenços en l’escriptura i tenir-ne consciència de les mancances.  



• Mostrar seguretat en l'ortografia ja treballada i coneixement de les normes 

ortogràfiques.  

• Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i 

sentit o el llenguatge literari.  

• Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització 

i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció.  

• Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 

estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari.  

• Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

Primera llengua estrangera (Llengua Anglesa)  

• Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més 

habituals que es produeixen a l'aula.  

• Captar el sentit global de missatges orals i escrits sobre temes familiars, coneguts i 

d'interès.  

• Emprar la llengua estrangera en situacions pròpies d'aula.  

• Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació 

per explicar fets i conceptes relacionats amb ell mateix, el món que l'envolta, o per 

transmetre informació d'altres àrees curriculars.  

• Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat 

comunicativa concreta.  

• Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir 

de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport 

paper com digital.  

• Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, 

comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes 

personals que ajudin a aprendre millor.  

• Mostrar un cert grau d'autonomia a l'hora de resoldre les situacions d'aprenentatge.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d'una 

mateixa llengua) i cultural de l'entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

• Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació i participar amb 

interès en les activitats en què s'usa la llengua estrangera.  

• Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.  

• Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes.  

Medi natural, social i cultural  

• Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions 

entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant 

una actitud de respecte pel medi.  

• Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper i 

establir comparacions amb altres tipus de paisatges.  



• Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació espacial per a situar-se 

en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.  

• Classificar animals i plantes de l’entorn proper i reconèixer les característiques 

bàsiques dels vertebrats d’acord amb criteris científics.  

• Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres 

òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global. Relacionar 

la nutrició amb l’obtenció d’energia i el creixement.  

• Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, 

l’alimentació, l’exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable 

mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.  

• Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions municipals i comarcals i 

els mecanismes democràtics de participació, utilitzant-los per participar activament al 

centre escolar.  

• Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, identificar algunes 

manifestacions culturals, valorar la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del 

patrimoni comarcal natural i cultural.  

• Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell viari i proposar mesures de 

prevenció.  

• Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les 

societats humanes i situar alguns fets històrics rellevants. Utilitzar fonts documentals i 

patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats.  

• Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les 

conseqüències que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes 

sobre els recursos i en particular sobre l’aigua.  

• Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu 

funcionament, posant atenció especial a l’energia que utilitzen i valorant la 

importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia.  

• Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació 

rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa indirecta i el recull de dades amb 

els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, 

gràficament i per escrit.  

• Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un 

tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos TIC de forma eficient.  

• Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització 

i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció.  

• Comarques  

• Història  

• Sistema Solar  

Educació artística  

• Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats plàstiques, 

sonores i corporals que utilitzen els i les artistes, i els mitjans de comunicació presents 

en l’entorn natural, cultural i artístic.  

• Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla, de 

nosaltres mateixos i de la nostra manera de pensar, una experiència cultural o 

artística, individual o col·lectiva.  



• Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant 

de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística.  

• Realitzar composicions visuals (imatges i objectes), sonores, i coreogràfiques que 

representin les nostres idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments 

diversos inclosos els recursos de les TIC i els audiovisuals.  

• Utilitzar en les produccions artístiques aquells elements que ens mostren com som, 

tot preveient recursos i materials propis del nostre entorn i afavorint la dinàmica del 

fet cooperatiu.  

• Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i producció 

artística.  

• Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu, alhora de participar en 

projectes artístics col·lectius.  

• Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del 

moviment.  

• Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives emprant 

degudament la terminologia i grafia corresponent. 

• Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos.  

Educació física  

Criteris Generals  

• Utilitzar les nocions topològiques per orientar-se a l'espai en relació a la posició de 

persones i d'objectes.  

• Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i 

limitacions corporals i de moviment.  

• Desplaçar-se i saltar mitjançant un moviment corporal coordinat.  

• Saltar i llençar objectes coordinadament.  

• Incorporar conductes actives d'acord amb el valor de l'exercici físic per a la salut, 

mostrant interès per la cura del propi cos.  

• Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o amb 

instruments.  

• Utilitzar els recursos expressius del cos i promoure el treball en grup per representar 

i escenificar històries reals o imaginàries.  

• Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les 

normes i mostrant una actitud d'acceptació vers els companys.  

Criteris específics  

El cos: imatge i percepció  

• Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.  

• Adequació de la consciència o control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i 

la respiració.  

• Representació del propi cos i el dels altres.  

• Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius.  

• Realització d’activitats en les que intervingui l’equilibri estàtic i dinàmic.  

• Intervenció de l’organització espai-temporal en desenvolupament d’activitats 

físiques.  

• Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  

Habilitats Motrius i qualitats físiques bàsiques  



• Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements 

fonamentals a l’execució de les habilitats motrius bàsiques.  

• Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i especifiques en medis i situacions 

conegudes i estables.  

• Elaboració d’un contol motriu i domini corporal.  

• Consecució de la millora de les qualitats físiques bàsiques de forma genèrica i 

orientada a l’execució motriu en múltiples situacions.  

• Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferencies individuals en 

el nivell de l’habilitat.  

• Pràctica d’activitats físiques elaborades.  

• Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques.  

Activitat física i salut  

• Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física 

i la higiene corporal.  

• Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física i 

utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes.  

• Pràctica habitual d’exercicis d’escalfament previs i control de l’esforç durant la 

realització de l’activitat física.  

· Actitud favorable cap a l’activitat física en relació amb la salut.  

Expressió corporal  

• Experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació.  

• Adequació del moviment a estructures espai-temporals.  

• Expressió de sentiments i emocions a través del cos, el gest i el moviment.  

• Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació.  

• Participació en la creació i interpretació de situacions que suposin comunicació 

corporal.  

• Participació en la realització de balls, danses i coreografies senzilles.  

· Valoració i apreciació de les diferents formes d’expressar-se.  

El joc  

• Apreciació del joc com a element de la realitat social i cultural.  

• Participació en diferents tipus de joc.  

• Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relaciones amb la 

cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició en relació amb les regles del joc.  

• Actitud responsable en relació amb l’estratègia del joc.  

• Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.  

• Comprensió, acceptació i compliment de les normes del joc.  

• Valoració de l’esforç en els jocs.  

• Valoració del joc a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps lliure.  

Connexions amb altres àrees  

• Expressió d’emocions per mitjà del cos, el gest i el moviment.  

• Representació espai-temporal de les activitats físiques.  

• Ús dels espais i materials d’acord amb unes normes.  

• Interacció oral en desenvolupament dels jocs i les activitats.  

• Comprensió de les normes dels jocs i les activitats.  

 



Matemàtiques  

• Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la 

comparació, l'ordenació i la classificació.  

• Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una 

seqüència. Fer conjectures i comprovar-les. Establir generalitzacions. Establir criteris 

consistents de classificació comprovar-los.  

• Reconèixer i comprendre les situacions-problema. Cercar i utilitzar taules i gràfics 

(taules de doble entrada, fletxes, diagrames d'arbre...), xifres i signes adients per 

representar tot tipus de situacions-problema. Cercar, seleccionar i organitzar les dades 

necessàries. Estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució 

(analogia, particularització, identificació d'operacions...). Expressar verbalment el 

procés de solució i la resposta de forma coherent i clara. Comprovar la validesa de les 

respostes. Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d'una situació-

problema.  

• Formular problemes a partir de situacions conegudes. Comunicar oralment i per 

escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics 

realitzats (càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes).  

• Interpretar el sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar els nombres 

naturals fins a sis xifres, fraccionaris, decimals (fins les centèsimes) i nombres negatius 

d'acord amb contextos de la vida quotidiana. Reconèixer les relacions entre nombres 

decimals, fraccionaris i percentatges. Conèixer la numeració romana fins al miler.  

• Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i 

divisió per una xifra) amb els nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma 

apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: 

realitzar les operacions bàsiques  

mentalment, mitjançant els algorismes de càlcul escrit i usar les TIC i la calculadora per 

calcular i cercar propietats dels nombres i operacions.  

Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans 

tècnics.  

• Interpretar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, 

representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes, mapes)  

utilitzant referents concrets i generals, de l'entorn quotidià i d'altres àrees.  

• Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures planes i cossos geomètrics de 

l'entorn, utilitzant nocions com: perpendicular, paral·lel, simètric... Classificar les 

figures i els cossos, d'acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, costats, 

angles, cares, arestes, diagonals...) i expressar els criteris i els resultats.  

• Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de 

mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps i diners, superfície i 

amplitud angular, en entorns quotidians i en altres àrees. Realitzar l'estimació prèvia, 

la mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar l'equivalència 

d'unitats d'una magnitud, en situacions on tingui sentit.  

• Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de 

dibuix i els recursos TIC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames, diagrames 

de barres, de sectors...) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de 

l'entorn i d'altres àrees.  



Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del context.  

• Realitzar estimacions basades en l'experiència sobre els resultats (segur, probable, 

possible, impossible) de jocs d'atzar. Comprovar-ne els resultats.  

• Saber les taules de multiplicar.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE SUPERIOR  

 

Llengua catalana i literatura  

• Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les funcions bàsiques.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en 

qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries.  

• Exposar temes de manera ordenada i comprensible de totes les tipologies a partir 

d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports 

audiovisuals sempre que sigui convenient.  

• Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, 

distingint entre idees principals i secundàries.  

• Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per llegir tot tipus de 

textos.  

• Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de 

la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres).  

• Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals.  

• Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i textuals treballats.  

• Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la 

puntuació.  

• Valorar els avenços en escriptura i consciència de les mancances.  

• Mostrar seguretat en l'ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques 

que responen a lleis constants.  

• Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat 

quan s'hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i 

sentit o el llenguatge literari.  

• Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització 

i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció.  

• Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 

estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari.  

• Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.  

• Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del 

llenguatge audiovisual per expressar idees, emocions, records.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

• Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.  



• Tenir una actitud crítica cap a els estereotips lingüístics i audiovisuals que 

reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Llengua castellana i literatura  

• Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les 

normes d’interacció oral.  

• Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), 

diferenciant entre idees principals i secundàries.  

• Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament 

preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics 

(gesticulació, suports audiovisuals, recursos TIC) si escau.  

• Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per 

mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquen raonament i 

relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes.  

• Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo.  

• Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la 

literatura infantil adequats a la seva edat.  

• Buscar informacions a Internet de forma guiada.  

• Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i 

correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió.  

• Escriure textos a l’ordinador amb una rapidesa adequada, utilitzant els programes de 

tractament de textos, edició gràfica i de presentacions.  

• Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús 

amb diferents significats (polisèmia).  

• Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les 

seves produccions.  

• Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals.  

• Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades.  

• Comprendre les novel·les, contes i poemes llegits i poder parlar del seu argument o 

del seu significat.  

• Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes.  

• Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

• Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.  

• Tenir una actitud crítica cap a els estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Primera llengua estrangera  

• Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més 

habituals que es produeixen a l’aula.  



• Captar el sentit global de missatges orals i escrits sobre temes familiars, coneguts i 

d’interès.  

• Emprar la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula.  

• Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació 

per explicar fets i conceptes relacionats amb ell mateix i el món que l’envolta o per 

transmetre informació d’altres àrees curriculars.  

• Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo.  

• Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat 

comunicativa concreta.  

• Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir 

de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport 

paper com digital.  

• Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, 

comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, identificar alguns aspectes 

personals que ajudin a aprendre millor.  

• Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge.  

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una 

mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que 

parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  

• Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació i participar amb 

interès en les activitats en què s’usa la llengua estrangera.  

• Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.  

• Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Medi natural, social i cultural  

• Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de 

canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al llarg del temps. 

Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de 

preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.  

• Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, 

així com algunes conseqüències dels usos inadequats. Valorar, entre d’altres recursos, 

l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents de prevenir o reduir l’impacte de 

les activitats humanes sobre el medi.  

• Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i interpretant els diferents signes 

convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills com a 

mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els resultats de les observacions i 

interpretacions.  

• Reconèixer i explicar la presència i ubicació dels microorganismes en el medi.  

• Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els 

principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant l’adequat 

funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions dels 

hàbits incorrectes sobre la salut. Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de 



funcionament i de participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de 

govern de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del marc escolar.  

• Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de 

Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els 

drets i deures fonamentals de les persones.  

• Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, 

econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització, 

identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual.  

• Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar 

problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les 

tecnologies de la informació i la comunicació en altres llocs del planeta.  

• Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per 

obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, 

situant els fets en línies de temps.  

• Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i 

químics de la matèria, plantejant-me hipòtesis prèvies, seleccionant el material 

necessari, i registrar els resultats i comunicar les conclusions, oralment i per escrit, per 

mitjans convencionals i amb l’ús de les TIC.  

• Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells 

senzills, seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les 

tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia 

seguretat i la dels altres.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Educació artística  

• Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística i cultural alguns 

trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de 

gènere. 

• Formular opinions i argumentacions al voltant de les manifestacions artístiques i 

culturals, de la utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet, atenent el seu 

paper social i cultural, i la manera que comprenem l’entorn.  

• Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de les manifestacions artístiques i 

culturals i dels contextos de producció artística.  

• Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixements, pensaments, emocions i 

experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació que suggereixen 

el cos, els sons, les músiques, les imatges, els objectes, les figures geomètriques, els 

mitjans audiovisuals i les TIC. 

• Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre 

entorn.  

• Planificar els processos de producció pel que fa a previsió de recursos, materials, 

moments de revisió i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.  

• Mostrar respecte, responsabilitat i valoració crítica en el treball cooperatiu i 

argumentar i resoldre les discrepàncies a l’hora de participar en projectes artístics 

col·lectius.  



• Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del 

moviment.  

• Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives emprant 

degudament la terminologia i grafia corresponent.  

• Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Educació per a la ciutadania  

• Mostrar un adequat nivell de coneixement personal, d'autoestima i de gestió 

emocional en les activitats quotidianes, així com motivació per la millora personal i en 

la relació amb els altres. Reconèixer, acceptar i respectar les característiques pròpies i 

les dels companys i companyes i el dret a la pròpia identitat, valorant les diferències. 

Practicar hàbits de salut i seguretat personal.  

• Argumentar i defensar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació 

assertiva. Escoltar i respectar les opinions dels altres, actuar amb autonomia valorant i 

responsabilitzant-se de les conseqüències de les pròpies accions.  

• Entendre, acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics en les 

seves relacions personals entre iguals o amb adults.  

Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup, utilitzant el diàleg i la 

mediació per arribar a acords, i ser-ne conseqüent assumint les pròpies obligacions. 

Assumir i practicar hàbits cívics i actes adreçats al benestar dels altres.  

· Reconèixer els drets humans fonamentals recollits en les declaracions universals, 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola, i els principis de 

convivència que s'hi recullen, per identificar els deures més importants que se'n 

deriven i les situacions en què es vulneren aquests drets.  

•Identificar els serveis públics prestats per diferents àmbits administratius als quals 

pertany com a ciutadà/ana i conèixer algunes de les seves competències i 

responsabilitats socials i el paper que compleixen aquests serveis públics en la vida de 

la ciutadania, conjuntament amb la importància de la participació i implicació 

ciutadanes en el seu manteniment.  

•Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic, aplicats als òrgans de 

govern de diferents institucions (municipals, autonòmiques, estatals, europees), tot 

identificant els valors cívics de la societat democràtica i establint un paral·lelisme amb 

els mecanismes de participació a l'aula i a l'escola.  

• Identificar les relacions que es donen entre les pròpies vides i els propis actes i les 

vides de persones d'altres parts del món, tenint en compte la representació que en fan 

els mitjans de comunicació, entenent les relacions entre pobles des de la igualtat, el 

respecte i la cooperació. Identificar els mecanismes de participació en accions 

col·lectives més enllà del marc escolar i adaptar-se al treball en equip en la recerca 

d'alternatives.  

• Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, 

discriminació, injustícia social i violació dels drets humans. Mostrar empatia i valorar i 

respectar la diversitat social, cultural i de gènere, identificant situacions de desigualtat 

d'oportunitats.  



• Identificar les bones pràctiques en relació al medi i de consum responsable, assumint 

el compromís personal per transformar les actituds i estils de vida propis en pro de la 

sostenibilitat. Identificar algunes iniciatives de participació ciutadana que promouen 

aquestes pràctiques i mostrar-se sensible pels problemes mediambientals.  

• Finalment, les activitats de l'àrea han de potenciar les actituds i valors propis d'una 

societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn.  

• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

Educació física  

Criteris generals  

• Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions  

d'una activitat utilitzant les nocions topològiques bàsiques.  

• Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de  

l'activitat física.  

• Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant la pròpia 

actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals.  

• Identificar algunes de les relacions que s'estableixen entre la correcta i habitual 

pràctica d'exercici físic i millora de la salut.  

• Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes 

utilitzant els recursos expressius del cos i partint d'estímuls musicals, plàstics o verbals.  

• Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i sentiments i 

representar personatges o històries reals o imaginàries.  

• Identificar com a valors fonamentals dels jocs i les pràctiques d'activitat física, 

l'esforç personal i les relacions que s'estableixen amb el grup i actuar d'acord amb ells. 

Criteris específics  

El cos: imatge i percepció  

• Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.  

• Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment.  

• Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor.  

• Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i 

equilibrada.  

• Utilització adequada de la discriminació selectiva dels estímuls i de l’anticipació 

preceptiva.  

• Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no 

dominants.  

• Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions 

complexes.  

• Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres. Habilitats Motrius 

i qualitats físiques bàsiques  

• Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a entorns de pràctica de 

complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.  

• Adquisició d’un control motor i corporal previ a l’acció.  

• Execució d’activitats de condicionament físic orientades a la millora de les habilitats 

motrius.  

• Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu.  



• Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’existència de diferencies en 

el nivell de l’habilitat. Activitat física i salut  

• Adquisició dels hàbits de postura i alimentaris saludables i autonomia en la higiene 

personal.  

• Identificació de les pràctiques poc saludables.  

• Prevenció de lesions en l’activitat física tot valorant la importància de l’escalfament, 

la dosificació de l’esforç i la recuperació.  

• Utilització de materials i espais, respectant les normes.  

• Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el 

futur.  

Expressió corporal  

• Elaboració, participació i consciencia de les responsabilitats i recursos que ofereix el 

llenguatge corporal.  

• Composició individual i/o col·lectiva de moviments a partir d’estímuls rítmics i 

musicals.  

• Participació en l’elaboració de balls i coreografies senzilles.  

• Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través 

del cos, el gest i el moviment.  

• Utilització d’objectes i materials en la realització de dramatitzacions i en la 

construcció d’escenaris.  

• Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.  

• Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal.  

El joc  

• Consolidació del joc com a fenomen social i cultural.  

• Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.  

• Pràctica d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions de joc.  

• Promoció de l’ús adequat de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la 

cooperació, la oposició i la cooperació/oposició.  

• Acceptació i respecte vers normes, regles i persones que participen en el joc.  

• Elaboració i compliment d’un codi de joc net.  

• Estimació de l’esforç personal i col·lectiu en els diferents tipus de joc al marge de les 

preferències i prejudicis.  

• Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’utilització satisfactori del 

temps de lleure.  

• Participació en la pràctica de jocs d’arreu del món.  

• Incorporació d’elements creatius en els jocs.  

• Participació en jocs cooperatius i per a la pau.  

Connexions amb altres àrees  

•Participació en l’elaboració de dramatitzacions.  

•Identificació de les pràctiques saludables.  

• Participació en l’elaboració de balls i coreografies.  

Matemàtiques  

• Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la 

comparació, l'ordenació i la classificació.  



• Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una 

seqüència. Fer conjectures i comprovar-les. Establir generalitzacions. Establir criteris 

consistents de classificació comprovar-los.  

• Reconèixer i comprendre les situacions-problema. Cercar i utilitzar taules i gràfics 

(taules de doble entrada, fletxes, diagrames d'arbre...), xifres i signes adients per 

representar tot tipus de situacions-problema. Cercar, seleccionar i organitzar les dades 

necessàries. Estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució 

(analogia, particularització, identificació d'operacions...). Expressar verbalment el 

procés de solució i la resposta de forma coherent i clara. Comprovar la validesa de les 

respostes. Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d'una situació-

problema.  

.problemes a partir de situacions conegudes. 

• Formular oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i 

processos matemàtics realitzats (càlculs, mesures, construccions geomètriques, 

resolució de problemes).  

• Interpretar el sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar els nombres 

naturals, fraccionaris, decimals (fins les centèsimes) i nombres negatius d'acord amb 

contextos de la vida quotidiana. Reconèixer les relacions entre nombres decimals, 

fraccionaris i percentatges.  

• Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i 

decimals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i 

aproximat: realitzar les operacions bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes de 

càlcul escrit i usar les TIC i la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i 

operacions.  

• Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans 

tècnics.  

• Interpretar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, 

representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents 

concrets i generals, de l'entorn quotidià i d'altres àrees.  

• Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de 

l'entorn, utilitzant nocions com: perpendicular, paral·lel, simètric... Classificar les 

figures i els cossos, d'acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, costats, 

angles, cares, arestes, diagonals...) i expressar els criteris i els resultats.  

• Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de 

mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud 

angular, en entorns quotidians i en altres àrees. Realitzar l'estimació prèvia, la mesura, 

expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar l'equivalència d'unitats 

d'una magnitud, en situacions on tingui sentit.  

• Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de 

dibuix i els recursos TIC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames, diagrames 

de barres, de sectors...) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de 

l'entorn i d'altres àrees. Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del 

context.  

• Realitzar estimacions basades en l'experiència sobre els resultats (segur, probable, 

possible, impossible) de jocs d'atzar. Comprovar-ne els resultats.  



• Tenir autonomia i organització en les feines escolars.  

• Esforçar-se i mostrar-se responsable davant els aprenentatges.  

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A PRIMER D’ESO 

Llengua i literatura catalana 

Llegir un text narratiu amb l’entonació correcta i respectant els signes de puntuació. 

• Identificar termes propis de l’aprenentatge gramatical dins d’un conjunt 

d’aprenentatges lingüístics. 

• Expressar oralment algun tema relacionat amb la lectura. 

• Ordenar paraules alfabèticament. 

• Consultar de manera adient el diccionari en situacions concretes. 

• Justificar la pertinença d’un text a la literatura culta o a la literatura popular. 

• Reconèixer els elements que intervenen en una situació comunicativa concreta. 

• Regular el volum o la força de la veu d’acord amb la situació a l’aula. 

• Prendre decisions correctes sobre la presentació d’escrits acadèmics. 

• Redactar una breu descripció dels diferents plats d’un àpat, tenint en compte el nom 

dels aliments i les maneres com han estat cuinats i presentats. 

• Anomenar les nou categories lèxiques. 

• En una oració, distingir els verbs, els noms, els adjectius i els determinants. 

• Partir correctament les paraules a final de línia. 

• Reconèixer el sentit propi i el sentit figurat d’una paraula en diferents 

oracions. 

• Identificar en un text literari els principals recursos mètrics i retòrics. 

• Saber explicar la subjectivitat i l’expressivitat inherents a un text literari. 

• Reconèixer els elements del llenguatge corporal que intervenen en una 

comunicació concreta. 

• Aportar exemples de gestos que tinguin un significat concret en la nostra 

societat. 

• Llegir en veu alta un text escrit per l’alumne per detectar-hi, mitjançant la vista 

i l’oïda, possibles errors de presentació, tipogràfics, ortogràfics, de puntuació, 

repeticions o de construcció. 

• Reconèixer i anomenar correctament espais i objectes d’un habitatge, com 

també accions i qualificatius relacionats amb la construcció, la decoració o la 

neteja, i frases fetes i incorreccions relatives a la terminologia de la casa. 

• Saber caracteritzar un verb des dels punts de vista morfològic, sintàctic i 

semàntic. 

• Saber determinar la persona, el temps, el mode i la conjugació d’una forma 

verbal. 

• Reconèixer la vocal tònica en una paraula i els casos de neutralització vocàlica 

que s’hi puguin produir. 

• Produir paraules noves a partir de lexemes i de morfemes derivatius. 

• Reconèixer al·literacions i onomatopeies en un text literari. 

• Situar la llengua catalana dins de la diversitat lingüística del món. 



• Reconèixer la funció del punt i seguit com a signe de puntuació per canviar 

d’oració. 

• Consultar diccionaris de significat, enciclopèdics, d’expressions i frases fetes, 

de sinònims i antònims i de barbarismes, especialment en el camp dels mals i 

les malalties. 

• Saber assignar un verb regular a la seva conjugació. 

• Saber reconèixer les formes no personals del verb. 

• Saber determinar el mode d’una forma verbal concreta. 

• Anomenar formes verbals concretes dels temps presents dels tres modes. 

• Escriure correctament les vocals neutres en els casos en què es pot aplicar 

alguna de les normes apreses: a final de paraula o enmig de paraula. 

• Formar paraules derivades a través de l’adjunció de prefixos. 

• Explicar el procés de derivació amb prefixos en casos concrets i explicitant els 

canvis de significat. 

• Reconèixer anàfores, epítets, polisíndetons i hipèrbatons en un text literari. 

• Llegir un text periodístic expositiu i subratllar les idees principals que conté. 

• Elaborar textos que continguin una part informativa i una altra d’instructiva. 

• Escriure textos dialogats que reprodueixin converses quotidianes o que simulin 

entrevistes. 

• Consultar diccionaris enciclopèdics, de barbarismes i d’expressions i frases 

fetes, en especial en el camp semàntic dels animals. 

• Saber caracteritzar un nom des dels punts de vista morfològic, sintàctic i 

semàntic. 

• Argumentar oralment la pertinença d’un nom determinat a les tipologies 

següents: comú, propi, concret, abstracte, individual i col·lectiu. 

• Dir formes verbals concretes dels temps verbals estudiats fins ara. 

• Escriure correctament les vocals o/u àtones en els casos en què es pot aplicar 

alguna de les normes apreses. 

• Explicar el procés de derivació per sufixació en casos concrets i explicitant els 

canvis de significat. 

• Reconèixer personificacions, hipèrboles, ironies i paradoxes en un text literari. 

• Escriure textos dialogats que reprodueixin converses quotidianes o que simulin 

entrevistes. 

• Llegir un text dialogat amb l’entonació i l’expressivitat adequades a cada 

rèplica dels interlocutors. 

• Redactar una descripció física i psicològica breu d’un ésser humà concret. 

• Consultar diccionaris enciclopèdics, d’expressions i frases fetes, etc. en 

especial en el camp semàntic de l’ésser humà. 

• Saber caracteritzar un adjectiu des del punt de vista morfològic, sintàctic i 

semàntic. 

• Saber utilitzar de manera correcta i distinta el perfet i el passat perifràstic 

d’indicatiu. 

• Identificar, a l’interior d’una paraula, els casos de diftong creixent i decreixent, 

com també de hiat, i fer la separació sil·làbica consegüent. 



• Reconèixer paraules primitives i paraules derivades, com també el concepte de 

família de paraules. 

• Reconèixer comparacions, metàfores, metonímies i sinècdoques en un text 

literari. 

• Recordar el nom de les diverses llengües romàniques, la seva localització i, a 

grans trets, la seva situació actual. 

• Explicar oralment una història curiosa, com ara una llegenda urbana, una 

situació paranormal o esotèrica, una anècdota personal, etc. 

• Conèixer quina forma té un paràgraf i què expressa. 

• Recordar paraules relacionades amb els instruments musicals. 

• Saber caracteritzar un determinant des del punt de vista morfològic, sintàctic i 

semàntic. 

• Saber apostrofar els articles el, la, en i na. 

• Identificar contraccions de preposició + article en casos determinats. 

• Identificar la síl·laba tònica i les síl·labes àtones d’una paraula. 

• Accentuar les paraules agudes, planes i esdrúixoles que ho requereixin segons 

les normes d’accentuació. 

• Classificar paraules segons que pertanyin a diversos camps semàntics. 

• Comprendre enunciats referents a un text literari i respondre’ls amb precisió. 

• Llegir un text narratiu amb l’entonació correcta, respectant els signes de 

puntuació i adoptant el ritme i l’expressió adients a cada moment del 

desenvolupament. 

• Analitzar les fases en què es desenvolupa una narració. 

• Reconèixer i dur a la pràctica postures i gestos que tenen lloc durant una 

comunicació oral. 

• Consultar diccionaris enciclopèdics, de barbarismes, de sinònims i antònims, i 

d’expressions i frases fetes, en especial en el camp semàntic del vestit. 

• Identificar en un conjunt d’oracions les que tenen verbs impersonals, les que 

tenen subjecte el·líptic i les que tenen subjecte i predicat explícits. 

• Separar el subjecte i el predicat en casos en què el subjecte aparegui 

anteposat, posposat o intercalat. 

• Dir formes verbals concretes dels temps verbals estudiats fins ara. 

• Accentuar amb l’accent gràfic corresponent (obert o tancat) les vocals a, i i u, 

com també les vocals e i o amb l’ajut, si cal, de les orientacions o consultant el 

diccionari. 

• Classificar paraules segons que pertanyin a diversos camps semàntics amb 

l’ajuda del diccionari ideològic i del visual. 

• Comprendre enunciats referits a un text dramàtic i respondre’ls amb precisió, 

si cal citant-ne fragments. 

• Analitzar els verbs, els temps verbals, els noms, els adjectius qualificatius i les 

comparacions continguts en una descripció, com també l’ordre en què 

s’estructura. 

• Saber posar les comes justes en un text, tenint en compte els usos que té 

aquest signe de puntuació. 



• Consultar diccionaris de significat, enciclopèdics, d’expressions i frases fetes, i 

de sinònims i antònims, especialment en el camp de la ficció i la fantasia. 

• Distingir diferents modalitats oracionals en una sèrie determinada. 

• Dir formes verbals concretes dels temps verbals estudiats fins ara. 

• Accentuar les paraules monosíl·labes i polisíl·labes que ho requereixin. 

• Produir paraules compostes a partir de lexemes donats i resolent la qüestió 

ortogràfica del guionet. 

• Llegir en grup i dramàticament textos teatrals. 

• Saber explicar les semblances i les diferències entre tragèdia i comèdia. 

• Reconèixer les varietats geogràfiques principals del català en textos que en 

continguin trets definitoris. 

• Llegir un text narratiu amb l’entonació correcta, respectant els signes de 

puntuació i adoptant el ritme i l’expressió adients a cada moment del 

desenvolupament. 

• Identificar i evitar els calcs sintàctics i les paraules incorrectes mitjançant 

construccions i mots genuïns. 

• Respectar la concordança entre el subjecte i el predicat pel que fa a nombre i 

persona. 

• Consultar diccionaris de significat, enciclopèdics, de barbarismes, 

d’expressions i frases fetes, i de sinònims i antònims, especialment en el camp 

dels castells i els cavallers. 

• Redactar textos breus amb el condicionant d’haver de fer servir uns tipus de 

connectors determinats. 

• Dir formes verbals concretes dels temps verbals estudiats fins ara. 

• Posar dièresi en els casos de diftong creixent i de hiat en què calgui segons les 

normes ortogràfiques. 

• Saber ajustar el lèxic al seu significat més precís i evitar utilitzar paraules amb 

un significat molt genèric. 

• Saber explicar les semblances i les diferències entre tragèdia, comèdia i drama. 

• Llegir en grup i dramàticament textos teatrals. 

 

Llengua i literatura castellana 

Identificar los elementos de una situación comunicativa concreta. 

Reconocer las distintas unidades de la lengua. 

Segmentar adecuadamente una palabra en sílabas. 

Diferenciar diptongos, triptongos e hiatos. 

Identificar la sílaba tónica de una palabra. 

Clasificar las palabras según su acentuación. 

Transcribir correctamente los sonidos K, Z y R fuerte. 

Identificar tipos de textos según su naturaleza. 

Clasificar textos según la intención del emisor. 

Elaborar una presentación por escrito. 

Reconocer las diferentes clases de palabras. 

Distinguir palabras variables e invariables. 

Identificar los constituyentes de las palabras. 



Reconocer y aplicar los principales procedimientos de formación de palabras. 

Transcribir correctamente los sonidos G, J, I y el sonido N ante b y p. 

Identificar el tipo de narrador en un texto concreto. 

Ordenar las acciones que componen una narración. 

Clasificar los personajes de un texto narrativo en protagonista, antagonista y 

secundarios. 

Reconocer el uso de los estilos directo e indirecto en un texto. 

Redactar un breve texto narrativo. 

Explicar la diferencia entre el significado léxico y el significado gramatical. 

Identificar casos de polisemia. 

Escribir sinónimos y antónimos de diversas palabras. 

Formar campos semánticos y léxicos a partir de una palabra. 

Usar correctamente las mayúsculas. 

Identificar la clase de un texto narrativo. 

Reconocer los principales subgéneros narrativos y sus características. 

Reconocer los enunciados de un texto. 

Diferenciar los enunciados y sus tipos: oraciones y frases. 

Reconocer sintagmas nominales y verbales, y sus núcleos. 

Identificar el sujeto y el predicado de oraciones simples. 

Emplear la concordancia en oraciones. 

Dividir correctamente palabras a final de línea. 

Reconocer textos descriptivos. 

Identificar el orden seguido en una descripción. 

Comentar los principales rasgos lingüísticos de un texto descriptivo. 

Identificar formas verbales personales y no personales. 

Diferenciar la raíz y las desinencias en una forma verbal. 

Reconocer el número, la persona, el tiempo y el modo de una forma verbal. 

Usar correctamente la grafía b para transcribir el sonido B. 

Identificar textos dialogados. 

Diferenciar las clases de diálogos. 

Reconocer la conjugación a la que pertenece un verbo. 

Analizar morfológicamente formas verbales. 

Diferenciar verbos regulares, irregulares y defectivos. 

Usar correctamente la grafía v. 

Identificar textos literarios y clasificarlos según su forma. 

Interpretar textos literarios. 

Explicar el significado de un tiempo verbal en un texto concreto. 

Identificar los significados básicos de los distintos modos verbales. 

Emplear adecuadamente los tiempos verbales. 

Usar correctamente la grafía h. 

Reconocer el lenguaje literario. 

Reconocer e interpretar los principales recursos estilísticos en un texto literario. 

Identificar adverbios y locuciones adverbiales, y analizar su función. 

Clasificar los adverbios y las locuciones adverbiales según su significado. 

Aplicar correctamente las normas generales de acentuación. 



Clasificar un texto según su género literario: lírico, épico o dramático. 

Distinguir los principales subgéneros líricos, épicos y dramáticos. 

Reconocer y clasificar los sustantivos de un texto. 

Analizar el género y el número de un sustantivo. 

Identificar los artículos y explicar su función. 

Reconocer el género y número de los artículos. 

Usar correctamente los signos de puntuación de cierre de enunciado. 

Identificar los rasgos fundamentales de la poesía popular en un texto. 

Distinguir canciones tradicionales y romances. 

Conocer la diferencia entre poesía popular y poesía tradicional. 

Interpretar correctamente una poesía popular. 

Reconocer adjetivos en un texto. 

Diferenciar adjetivos determinativos y adjetivos calificativos. 

Analizar correctamente la clase y el grado de un adjetivo. 

Identificar adjetivos sustantivados. 

Diferenciar narraciones cultas y populares. 

Interpretar y analizar textos narrativos populares. 

Reconocer los rasgos típicos de las narraciones populares. 

Identificar adjetivos determinativos. 

Clasificar correctamente los adjetivos determinativos. 

Analizar la función de los adjetivos determinativos. 

Usar correctamente los dos puntos. 

Interpretar textos pertenecientes al teatro popular. 

Reconocer y diferenciar las principales formas teatrales populares. 

Analizar los rasgos propios del teatro popular en un texto. 

Identificar pronombres. 

Reconocer las formas y la función de los pronombres personales. 

Clasificar adecuadamente las distintas clases de pronombres. 

Usar correctamente el punto y coma 

Matemàtiques 

Aplicar les propietats fonamentals de la multiplicació. 

Diferenciar entre divisió exacta i entera i fer-ne de totes dues menes de manera 

correcta. 

Fer servir la propietat fonamental de la divisió exacta i entera. 

Fer operacions amb potències de base i d’exponent naturals. 

Calcular el producte i el quocient de potències amb la mateixa base i la potència d’una 

potència. 

Calcular l’arrel quadrada exacta d’un nombre quadrat perfecte. 

Fer operacions combinades de nombres naturals respectant la jerarquia de les 

operacions i els parèntesis. 

Reconèixer si un nombre és múltiple o divisor d’un altre. 

Obtenir múltiples d’un nombre. 

Formular i aplicar els criteris de divisibilitat. 

Determinar si un nombre és primer o compost. 

Calcular la descomposició en factors primers d’un nombre. 



Obtenir el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de dos nombres a partir de la 

seva descomposició en factors primers. 

Resoldre problemes de divisibilitat en contextos reals, fent servir el màxim comú 

divisor i el mínim comú múltiple. 

Fer servir de manera adequada les diferents interpretacions d’una fracció. 

Determinar si dues fraccions són equivalents. 

Amplificar i simplificar fraccions. 

Obtenir la fracció irreductible d’una fracció. 

Ordenar un conjunt de fraccions. 

Reduir un conjunt de fraccions a comú denominador. 

Sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions amb el mateix denominador i amb diferent 

denominador. 

Fer operacions combinades amb fraccions respectant la jerarquia de les operacions. 

Resoldre problemes reals en què apareguin fraccions. 

Comparar i ordenar nombres decimals. 

Calcular la fracció decimal associada amb un nombre decimal. 

Obtenir l’expressió decimal exacta o periòdica d’una fracció qualsevol. 

Calcular sumes, restes, multiplicacions i divisions de nombres decimals. 

Valorar el resultat d’operacions amb nombres decimals per mitjà del càlcul mental i 

l’arrodoniment. 

Comprovar mitjançant una estimació el resultat d’una operació. 

Interpretar i fer servir els nombres enters en diferents contextos reals. 

Representar els nombres enters en la recta real. 

Comparar nombres enters. 

Obtenir el valor absolut d’un nombre enter. 

Sumar, restar i multiplicar nombres enters. 

Dividir dos nombres enters (determinem primer si és possible fer aquesta divisió), 

dividint-ne els valors absoluts i fent servir la regla dels signes. 

Fer servir la jerarquia i les propietats de les operacions i les regles d’ús de parèntesis i 

signes en càlculs d’operacions combinades i sense parèntesis. 

Distingir entre llenguatge numèric i algebraic, i passar de l’un a l’altre. 

Obtenir el valor numèric d’una expressió algebraica. 

Sumar i restar monomis semblants. 

Diferenciar entre identitats i equacions. 

Distingir els membres i els termes d’una equació. 

Aplicar el mètode general de resolució d’una equació de primer grau amb una 

incògnita. 

Resoldre problemes mitjançant equacions de primer grau. 

Reconèixer la necessitat de mesurar i fer servir les unitats de mesura adequades. 

Utilitzar les unitats de longitud, massa, capacitat, superfície i volum. 

Fer canvis d’unitats en mesures de longitud, massa, capacitat, superfície i volum. 

Reconèixer la relació entre les mesures de volum i capacitat. 

Distingir si dues raons formen o no proporció, i calcular el quart i el mig proporcional. 

Distingir si dues magnituds són o no directament proporcionals. 

Distingir si dues magnituds són o no inversament proporcionals. 



Completar taules de proporcionalitat i sèries de raons iguals. 

Calcular tants per cent. 

Resoldre problemes reals amb tants per cent. 

Reconèixer i classificar els tipus de polígons. 

Classificar els triangles segons els costats i els angles. 

Obtenir rectes i punts notables d’un triangle. 

Fer servir el teorema de Pitàgores en el càlcul de la longitud del costat d’un triangle 

rectangle, si en coneixem la dels altres costats, i en la resolució de problemes reals. 

Classificar un quadrilàter. 

Resoldre problemes aplicant les propietats dels polígons. Reconèixer els elements de 

la circumferència. 

Distingir les posicions d’una recta i una circumferència, i de dues circumferències. 

Descriure els elements dels polígons regulars. 

Distingir els tipus de poliedres i els seus elements. 

Reconèixer els poliedres regulars. 

Identificar prismes i piràmides, així com els seus elements característics. 

Obtenir el desenvolupament de prismes i piràmides. 

Reconèixer cossos rodons i els seus elements. 

Obtenir el desenvolupament de cossos rodons. 

Representar i localitzar punts en un sistema de coordenades cartesianes. 

Interpretar gràfiques de punts i línies. 

Analitzar la informació d’una gràfica. 

Treballar amb l’expressió algebraica d’una funció, una taula o un enunciat, i passar de 

les unes a les altres en casos senzills. 

Resoldre activitats en què es descriguin i s’interpretin relacions entre dues magnituds. 

Distingir si dues variables estan relacionades o no. 

Reconèixer les variables dependents i independents. 

 

Ciències de la naturalesa 

Identificar i definir els principals components de l’univers, descriure’n les 

característiques i explicar l’origen de l’univers. 

Explicar per què hem de fer servir unitats de mesura especials per especificar les 

distàncies de l’univers, quines són i a què equivalen. 

Descriure el sistema solar, fer-ne un esquema, localitzar-lo a l’univers, identificar-ne 

els components i explicar les característiques de cadascun. 

Explicar arguments que justifiquen les teories científiques en el coneixement 

astronòmic i la seva evolució històrica (geocentrisme enfront d’heliocentrisme). 

Descriure les característiques físiques de la Terra. 

Elaborar esquemes gràfics senzills dels moviments de la Terra, el Sol i la Lluna. 

Justificar alguns fenòmens naturals per mitjà de la interpretació dels moviments 

relatius de la Terra i la Lluna: estacions, dia i nit, fases lunars, marees, etc. 

Elaborar un esquema de l’interior de la Terra, en què s’anomenin i es descriguin les 

diferents capes. 

Descriure les capes visibles de la Terra: atmosfera, hidrosfera i biosfera. 



Explicar què és un ésser viu i en què consisteixen les funcions vitals que els diferencien 

de la matèria inerta. 

Conèixer les substàncies químiques que componen els éssers vius i explicar-ne la 

funció. 

Reconèixer que la cèl·lula és la unitat mínima de vida, conèixer-ne l’organització 

cel·lular i diferenciar entre cèl·lula procariota i eucariota. 

Diferenciar un organisme unicel·lular d’un de pluricel·lular i explicar els nivells 

d’organització d’un organisme pluricel·lular. 

Definir els cinc regnes per les característiques més bàsiques que presenten i les que els 

diferencien d’altres regnes. 

Definir el concepte d’espècie i comprendre la classificació dels éssers vius segons la 

nomenclatura nominal utilitzada. 

Descriure les característiques del regne animal i diferenciar entre un animal vertebrat i 

un d’invertebrat. 

Reconèixer i descriure les característiques d’estructura, organització i funció dels 

diferents grups de vertebrats que serveixen per identificar-los i classificar-los a partir 

de fotografies i dibuixos. 

Explicar en quin grup d’animals es classifica l’espècie humana, enumerar-ne les 

característiques diferenciadores i conèixer-ne l’origen. 

Descriure la característica comuna a tots els animals invertebrats i distingir els 

invertebrats dels vertebrats. 

Descriure les característiques d’estructura, organització i funció dels diferents grups 

d’invertebrats i com s’adapten al medi on viuen. 

Classificar els animals invertebrats utilitzant claus senzilles i tècniques d’observació. 

Descriure les adaptacions dels animals invertebrats al medi on viuen. 

Reconèixer i descriure les característiques de l’estructura, l’organització i la funció de 

les plantes a partir de fotografies i dibuixos. 

Classificar plantes utilitzant claus senzilles i tècniques d’observació i identificar els trets 

més rellevants que expliquen la pertinença a un grup determinat. 

Descriure els òrgans i les parts d’una planta i explicar-ne la funció. 

Descriure el procés de nutrició de les plantes i explicar el paper de la fotosíntesi. 

Descriure el procés de reproducció de les angiospermes i explicar el paper que 

exerceixen les flors, els fruits i les llavors. 

Reconèixer i descriure les característiques de l’estructura, l’organització i la funció dels 

fongs a partir de fotografies i dibuixos. 

Reconèixer i descriure les diferències d’estructura, organització i funció dels diferents 

grups que componen el regne dels protoctists, i reconèixer-ne alguns criteris de 

classificació. 

Identificar i classificar exemplars dels regnes dels protoctists i de les moneres amb 

tècniques d’observació i claus senzilles. 

Fer dibuixos esquemàtics de l’estructura típica dels organismes del regne de les 

moneres i descriure’n les funcions vitals. 

Reconèixer l’estructura i el cicle d’infecció dels virus. 

Analitzar i comprendre el paper beneficiós i perjudicial dels diferents microorganismes 

en la biosfera. 



Explicar l’origen, les vies de contagi i la curació de malalties infeccioses comunes. 

Comprendre la diferència entre vacunes i antibiòtics i les malalties que tracten. 

Descriure la composició i l’estructura de l’atmosfera, esmentar-ne les característiques i 

els fenòmens que tenen lloc en cadascuna de les capes. 

Explicar l’origen de l’atmosfera, comparar-la amb la d’altres planetes i reconèixer 

l’aportació dels éssers vius en la seva formació i composició actual. 

Explicar els processos físics que regeixen els fenòmens atmosfèrics. 

Interpretar mapes meteorològics, models gràfics de predicció i taules que permetin 

predir el temps. 

Obtenir i analitzar dades de diverses variables meteorològiques i interpretar fenòmens 

atmosfèrics comuns, explicar en què consisteixen i per què s’originen. 

Conèixer els greus problemes actuals de contaminació ambiental i quines  

repercussions tenen, i explicar mesures per contribuir a solucionar-los. 

Conèixer la distribució de l’aigua i com es van originar, i resoldre, problemes senzills 

relacionats amb la distribució de l’aigua. 

Descriure les característiques més importants de les aigües marines i les continentals. 

Conèixer les propietats de l’aigua i la importància que té per als éssers vius i altres 

processos. 

Entendre els diferents usos de l’aigua i la gestió dels recursos de l’aigua. 

Desenvolupar interès i coneixement sobre la gestió sostenible de l’aigua i les mesures 

per reduir-ne el consum i reutilitzar-la. 

Definir què és un mineral i distingir-lo d’una roca. 

Conèixer els components i les característiques dels minerals. 

Explicar els diferents processos que originen els minerals. 

Reconèixer els dos grans grups de minerals i esmentar els representants més destacats 

de cada grup. 

Explicar les propietats dels minerals. 

Exposar les diverses maneres d’extreure els minerals i els usos que se’n fan. 

Identificar i classificar els minerals segons la lluïssor, la duresa i la densitat que 

presenten. 

Elaborar taules amb les propietats dels minerals. 

Definir el concepte de roca i fer èmfasi en les semblances i les diferències amb el de 

mineral. 

Reconèixer i distingir els diferents tipus de roques a partir de les observacions de les 

propietats i les característiques que els són pròpies. 

Comprendre els processos que originen els diferents tipus de roques.   

Reconèixer exemples dels usos i les aplicacions més freqüents de les roques a l’entorn 

propi. 

Reconèixer algunes magnituds fonamentals, com la longitud, la massa, el temps i la 

temperatura, i utilitzar les unitats d’ús més comú.  

Reconèixer algunes magnituds derivades, com la superfície, el volum i la densitat, i 

utilitzar les unitats d’ús més comú. 

Fer mesures i experiències senzilles que permetin interpretar quantitativament les 

propietats de la matèria. 

Comprendre i expressar mesures d’acord amb el sistema internacional d’unitats.  



Aprendre el maneig de l’instrumental científic. 

Fer conversions o canvis d’unitats oportuns. 

Fer representacions gràfiques per analitzar les dades obtingudes en un experiment. 

Explicar les diferents formes en què es presenta la matèria i reconèixer les diferències 

que hi ha entre els sòlids, els líquids i els gasos i les característiques respectives.  

Explicar, per mitjà de tècniques i experiències senzilles, les propietats dels diferents 

estats de la matèria i quines transformacions experimenta.  

Representar les dades obtingudes, interpretar els resultats i obtenir conclusions 

d’experiments que expliquen les propietats i els canvis de la matèria.  

Definir què és mescla, dissolució, substància pura, element i compost.  

Diferenciar les mescles de les substàncies, per la possibilitat de separar les primeres 

per processos físics aprofitant les propietats que diferencien cada substància de les 

altres. 

Explicar el procés del reciclatge de residus i la necessitat de reciclar. 

 

Ciències socials 

Localitzar llocs o espais i obtenir informació sobre l’espai representat a partir de la 

llegenda i la simbologia, i posteriorment saber comunicar les conclusions oralment o 

per escrit. 

Fer una lectura comprensiva de fonts d’informació escrites de contingut geogràfic o 

històric i comunicar la informació obtinguda per escrit d’un manera correcta. 

Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el medi físic mundial, 

d’Europa i d’Espanya, i caracteritzar els trets que predominen en un espai concret. 

Identificar i explicar alguns exemples dels impactes que l’acció humana té sobre el 

medi natural, analitzar-ne les causes i els efectes, i aportar mesures i conductes que 

caldria seguir per limitar-los. 

Comparar els elements físics més destacats (relleu, clima, aigües i elements 

biogeogràfics) que configuren els grans medis naturals del planeta, localitzar-los en 

l’espai representat i relacionar-los amb les possibilitats que ofereixen als grups 

humans. 

Comparar els trets físics més destacats (relleu, clima aigües i elements biogeogràfics) 

que configuren els grans medis naturals d’Espanya, localitzar-los en l’espai representat 

i relacionar-los amb les possibilitats que ofereixen als grups humans. 

Descriure els trets característics del medi físic de Catalunya. 

Conèixer i situar geogràficament els principals accidents geogràfics de Catalunya. 

Relacionar el relleu, la distància respecte al mar i el règim de pluges amb el règim dels 

rius. 

Identificar i explicar la influència de la latitud, la distància respecte al mar, l’altitud i 

l’organització del relleu en el clima i la vegetació. 

Reconèixer l’escala i els colors hipsomètrics d’un mapa. 

Llegir i interpretar fotografies per obtenir informació sobre el relleu, el clima, la 

vegetació i el paisatge. 

Llegir, analitzar i comparar correctament les dades de dues estacions 

meteorològiques. 

Llegir i analitzar les dades d’una taula estadística. 



Fer servir les convencions i les unitats cronològiques, i les nocions d’evolució i canvi 

aplicant-les als fets i els processos de la prehistòria i la història antiga del món i de la 

península Ibèrica. 

Identificar i exposar els canvis que va representar la revolució neolítica en l’evolució de 

la humanitat i valorar la importància i les conseqüències que van tenir en comparar-los 

amb els elements que van conformar les societats depredadores. 

Establir relacions de causa-efecte. 

Dibuixar una línia del temps de la prehistòria a Catalunya. 

Situar correctament sobre un mapa de Catalunya la ubicació probable dels 

assentaments prehistòrics principals. 

Identificar unes restes fòssils. 

Obtenir informació a partir d’unes restes materials. 

Redactar un tema sobre les diferents etapes de la prehistòria a Catalunya. 

Definir conceptes bàsics. 

Reconèixer l’art prehistòric i establir les implicacions religioses i socials que devien 

tenir les manifestacions pictòriques i escultòriques. 

Descriure, analitzar i interpretar una pintura rupestre. 

Diferenciar els trets més rellevants que caracteritzen les primeres civilitzacions 

urbanes. 

Diferenciar els trets més rellevants que caracteritzen la civilització grega, identificar-ne 

els elements originals i valorar aspectes significatius del que han aportat a la 

civilització occidental. 

Conèixer els trets més rellevants de la presència grega a Catalunya i comprendre la 

importància del seu llegat en la cultura catalana. 

Caracteritzar els trets de l’organització política, econòmica i social de la civilització 

romana, valorar la transcendència de la romanització a Hispània i la pervivència del 

llegat romà al nostre país, i analitzar algunes de les aportacions més representatives. 

Conèixer la cultura dels diferents pobles que habitaven els territoris de l’actual 

Catalunya en època pre-romana. 

Analitzar les diferents actituds del ibers respecte dels romans, descriure quin va ser el 

tractament que romans van donar als pobles dominats. 

Saber explicar l’organització romana del territori. 

Conèixer les principals ciutats romanes i la xarxa viària del territori català durant el 

període romà. 

Identificar els elements principals del llegat romà: llengua, dret, religió i cultura.  

Conèixer l’evolució política, administrativa i econòmica de la presència romana al 

territori de Catalunya. 

 

Tecnologia 

Conèixer i comprendre el concepte de tecnologia, així com les principals 

característiques que ha de reunir un objecte tecnològic. 

Conèixer i ser capaços de dur a la pràctica les quatre fases del procés de creació d’un 

objecte tecnològic. 

Comprendre de quina manera avança la tecnologia. Per fer això, en la unitat es treballa 

un exemple de solució tècnica com el pont. Estudiar la successió de millores i de 



respostes noves que pot oferir la tecnologia com a solució a un mateix problema 

concret, exemplificant aquest concepte en l’evolució tècnica dels ponts que oferim en 

la unitat. 

Identificar els avenços tecnològics que més han canviat la nostra vida al llarg de la 

història. 

Adquirir, amb la pràctica, habilitat i destresa en el maneig dels diferents instruments 

de dibuix.  

Representar la forma i les dimensions d’un objecte en projecció dièdrica proporcionat i 

intel·ligible.  

Dibuixar, a llapis i a mà alçada, les peces o parts d’un objecte senzill, aplicant normes i 

convencions elementals de representació.  

Expressar i comunicar idees utilitzant la simbologia i el vocabulari adequats.  

Desenvolupar la concepció espacial dels objectes, així com la necessitat de 

representar-los de manera tridimensional, amb la finalitat de plantejar qualsevol 

solució tècnica.  

Fer la perspectiva cavallera d’objectes tecnològics.  

Aprendre a dibuixar a escala (reducció i ampliació), així com a acotar perfectament un 

dibuix. 

Classificar materials d’ús comú.  

Seleccionar les propietats adequades per a cada objecte tecnològic.  

Conèixer i diferenciar les propietats més importants dels materials.  

Valorar la recollida selectiva dels materials.  

Conèixer les propietats de la fusta i seleccionar-ne els diferents tipus segons l’aplicació.  

Conèixer el maneig de les eines i les tècniques d’unió i acabat de la fusta.  

Identificar i seqüenciar les diferents tècniques de treball amb fusta. 

Analitzar diferents estructures, justificant el perquè del seu ús i aplicació. 

Identificar, en sistemes senzills, els seus elements resistents i els esforços als quals 

estan sotmesos. 

Conèixer els diferents materials de les estructures i com en són d’importants en la seva 

constitució i en l’adequació a les aplicacions. 

Resoldre problemes senzills que contribueixin a reforçar estructures. 

Diferenciar programari de maquinari. 

Classificar diferents perifèrics segons siguin d’entrada, de sortida o d’entrada/de 

sortida. 

Assenyalar les característiques principals de la memòria RAM, els microprocessadors i 

els dispositius d’emmagatzematge. 

Descriure l’ús d’altres perifèrics, sense detallar-ne les característiques: mòdem, teclat, 

ratolí, impressora, etc. 

Identificar els components fonamentals de l’ordinador, els perifèrics i els ports que té.  

Diferenciar els diferents ports de connexió en un ordinador, relacionant cada perifèric 

amb el port a què es connecta. 

Iniciar i apagar qualsevol sistema operatiu (Linux, Windows). Elegir algun programa de 

referència i obrir-lo, tancar-lo i desplaçar la finestra de l’aplicació.  

Crear una carpeta personal amb subcarpetes temàtiques: fotos, textos, música. Copiar 

i moure fitxers d’unes carpetes a altres dins aquesta carpeta personal.  



Mantenir postures saludables a l’hora de fer servir un ordinador personal.  

Utilitzar amb fluïdesa el tauler de control del Windows. 

Utilitzar amb fluïdesa la configuració del Linux i algun dels seus gestors de fitxers. 

Enumerar els principals components d’un paquet ofimàtic.  

Assenyalar les accions que podem dur a terme quan utilitzem un processador de 

textos.  

Extensament, crear diferents documents amb el processador de textos Writer i 

explorar les diferents possibilitats que ofereix: taules, gràfics, format de paràgrafs i 

pàgines, impressió, etc.  

Utilitzar diferents tipus de lletra, mides i colors per editar el text en un processador de 

textos. 

 

Anglès 

Aprendre vocabulari nou: nombres ordinals, alfabet, i països i nacionalitats. 

Fer servir correctament les estructures: a/an, plural nouns, imperatives i can: ability. 

Aprendre a presentar-se. 

Aprendre vocabulari nou: coses que m’agraden, esports. 

Fer servir correctament les estructures: pronoms personals i be. 

Aprendre a demanar informació personal i a parlar sobre el teu país. 

Pronunciar:  Sentences stress. 

Descriure el propi perfil.  

Fer servir correctament and i but. 

Aprendre vocabulari nou: parlar de la família, adjectius per animals domèstics. 

Fer servir correctament les estructures: adjectius possessius, present simple i this, 

that, these i those. 

Aprendre a parlar sobre la família i les hores. 

Aprendre a pronunciar en  Third person -s. 

Utilitzar correctament les lletres majúscules.  

Aprendre vocabulari nou: rutina diària i activitats d’oci. 

Fer servir correctament les estructures: adverbis de freqüència, questions en present 

simple i love, like, not like, hate + -ing form. 

Aprendre a parlar sobre les dates i el que agrada o no agrada. 

Aprendre a pronunciar la rima amb ritme. 

Utilitzar correctament els connectors de seqüència.  

Aprendre vocabulari nou: My favourite things, Sports, Family, Adjectives for pets, Daily 

routine i Free-time activities. 

Fer servir correctament les estructures: subject pronouns, present simple, questions, 

words: this, that, these, those, possessive adjectives and ’s, adverbs of frequency i love, 

like, not like, hate + -ing form. 

Aprendre a parlar amb Guessing games. 

Trobar un pen-friend.  

Aprendre vocabulari nou: menjar i assignatures de classe. 

Fer servir correctament les estructures: countable and uncountable nouns: a lot, some, 

any, any in questions; frequency expressions: How often? 

Aprendre a parlar sobre menjar sa i senzill. 



Aprendre vocabulari nou: the weather i collocations. 

Fer servir correctament les estructures: present continuous, present continuous for 

future plans, present continuous: questions, present continuous v. present simple. 

Descriure unes vacances, preguntar a un altre que està fent i parlar per telèfon. 

Utilitzar correctament -ing form /ɪŋ/.  

Escriure una carta informal i una e-card. 

Aprendre vocabulari nou: preposicions de lloc i la casa. 

Fer servir correctament les estructures: : there is / there are; there is / there are: 

questions; object pronouns ‘have got’; have got: questions; how many? 

Descriure una escena, una casa i donar adreces. 

Utilitzar correctament les connexions.   

Descriure una habitació i utilitzar correctament before i after be. 

Repassar vocabulari: food, school subjects, the weather, collocations, prepositions of 

place, the home. 

Repassar les estructures: countable and uncountable nouns, a lot of, some, any, 

frequency expressions, how often?, present continuous. 

Parlar: how often...? 

Planificar una festa. 

Aprendre cantant cançons.  

Aprendre vocabulari nou: physical descriptions, jobs. 

Fer servir correctament les estructures: was/were, was/were: questions, past simple: 

regular verbs. 

Llegir una biografia i l’origen d’algunes peces de roba. 

Parlar de quan eren joves i d’anar de compres. 

Utilitzar correctament el past simple.   

Organitzar la informació i fer una llista de personatges famosos. 

Aprendre vocabulari nou: Things you read i Adjectives of opinion. 

Fer servir correctament les estructures: past simple: irregular verbs, there was/there 

were, past simple: questions, past simple: wh- questions. 

Llegir sobre somnis i personatges famosos. 

Parlar dels somnis, del cap de setmana i descriure processos. 

Utilitzar correctament els verbs irregulars.   

Aprendre vocabulari nou: Things you read i Adjectives of opinion. 

Fer servir correctament les estructures: past simple: irregular verbs, there was/there 

were, past simple: questions, past simple: wh- questions. 

Llegir sobre somnis i personatges famosos. 

Parlar dels somnis, del cap de setmana, i descriure processos. 

Utilitzar correctament els verbs irregulars.   

Repassar vocabulari: physical descriptions, jobs, things you read, adjectives of opinion, 

holidays, rules. 

Repassar les estructures: was/were, past simple, there was/there were, past time 

expressions, going to,  must,  can: permission. 

Parlar d’unes vacances imaginàries. 

 

Música 



Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, 

respecte i sensibilitat estètica. 

Conèixer el llenguatge musical per tal de ser capaç de realitzar la lectura de partitures, 

utilitzant correctament les diferents claus. 

Conèixer l’entorn musical i cultural propi, i prendre consciència de la universalitat de la 

pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 

Participar, de forma responsable i activa, en activitats musicals organitzades a l’aula, al 

centre o a la comunitat educativa per afavorir la cooperació i el treball en comú. 

Valorar l’audició, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment 

personal i de coneixement d’un mateix i del món. 

Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i 

claredat, respectant les persones i els valors democràtics. 

Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la 

pràctica musical per assumir reflexivament la diversitat de cultures i identitats 

musicals. 

 

Educació física 

 

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

Conèixer el significat de la condició física i reconèixe les qualitats físiques com a 

qualitats de millora. 

Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut pròpia. 

Millorar l’execució dels aspectes tècnics bàsics d’un esport individual, acceptant el 

nivell assolit. 

Millorar l’execució tècnica i tàctica d’un esport col·lectiu, demostrant haver comprès 

les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc. 

Elaborar i expressar missatges de forma col·lectiva utilitzant tècniques com el mim, el 

gest, la dramatització o altres, i mostrar desinhibició en les activitats d’expressió 

corporal 

Mostrar habilitat i respecte per a la realització d’activitats en el medi natural. 

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

quotidiana. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A SEGON D’ESO 

 

Llengua i literatura catalana 

Identificar les característiques fantàstiques d’un relat breu. 

Saber explicar les característiques definitòries d’una paraula. 

Separar els sintagmes que conformen una oració i explicar la relació que mantenen 

amb altres sintagmes, tant si es troben al mateix nivell com si l’un està inclòs en l’altre. 

Identificar, en una oració, els constituents bàsics (predicat i subjecte). 

Identificar les grafies que, a causa de la fonètica, són susceptibles de produir errors 

ortogràfics. 

Saber partir les síl·labes de paraules amb dígrafs. 

Saber buscar una paraula en un diccionari electrònic. 



Llegir un text poètic amb l’entonació i l’èmfasi adients. 

Justificar la pertinença d’un text al gènere teatral, a la narrativa o a la poesia. 

Llegir un text narratiu ajustant-se als signes de puntuació, amb l’entonació correcta i 

expressivitat acceptable. 

Reconèixer les funcions lingüístiques predominants en textos senzills. 

Produir enunciats on predominin funcions lingüístiques determinades. 

Simular comunicacions orals quotidianes en què calgui centrar el tema de què es parla. 

Relacionar mots i expressions relatius a la família amb el seu significat. 

Dir la llista de les vuit categories lèxiques i explicar breument cadascuna. 

Distingir, en una oració, els verbs, els noms, els adjectius, els determinants, els 

pronoms, els adverbis i les categories de relació. 

Resoldre casos d’apostrofació i de contracció, incloses les principals excepcions a les 

normes. 

Identificar comparacions en el llenguatge col·loquial. 

Comprendre enunciats referits a un text narratiu i respondre’ls amb precisió, si cal 

citant-ne fragments. 

Interpretar una narració que planteja reflexions sobre la vida humana i els conflictes 

que comporta. 

Conèixer la noció de text. 

Conèixer els principals tipus de text: dialogat, narratiu, descriptiu, explicatiu, 

argumentatiu, instructiu i predictiu. 

Aprendre a evitar castellanismes mitjançant paraules i expressions genuïnes. 

Saber editar correctament un text pel que fa als títols, el tipus de lletra i els recursos 

gràfics. 

Dominar un vocabulari ampli sobre els pobles i les tradicions. 

Conèixer els diferents temps verbals que expressen present, passat, futur i condició. 

Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les grafies j/g, x/ix i tx/ig. 

Reconèixer i entendre metàfores. 

Reconèixer els trets més característics del gènere narratiu en un text concret. 

Conèixer la filiació llatina de la llengua catalana i les principals fites de la seva gestació 

i consolidació. 

Valorar les llengües i, especialment, la catalana, com un patrimoni de la història que 

cal 

conservar i fomentar. 

Saber determinar el tema i les idees principals d’un text expositiu divulgatiu. 

Saber explicar oralment què és una exposició. 

Substituir calcs sintàctics del castellà per construccions genuïnes. 

Col·locar correctament els signes de puntuació, les conjuncions i l’expressió etcètera 

en una enumeració. 

Relacionar mots i expressions relatius a les embarcacions amb el seu significat. 

Saber caracteritzar un pronom des del punt de vista morfològic, sintàctic i semàntic. 

Saber substituir un sintagma d’una oració pel pronom feble adient, i viceversa. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies b/v, incloent-hi els casos de discrepància 

amb el castellà. 



Argumentar la sinonímia parcial d’una parella de paraules mitjançant 

contextualitzacions diverses. 

Recordar els principals gèneres narratius i ser capaç d’esmentar-ne algun exemple de 

cada. 

Distingir elements realistes i elements fantàstics en una narració. 

Distingir les parts en què s’organitza un text expositiu. 

Relacionar mots i expressions relatius a la música i els espectacles amb el seu 

significat. 

Saber caracteritzar un adverbi des del punt de vista morfològic, sintàctic i semàntic. 

Determinar, en el marc d’una oració, a quina altra categoria complementa un adverbi. 

Discriminar la essa sonora i la essa sorda auditivament i des d’un punt de vista 

articulatori. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies essa sonora i essa sorda. 

Produir un mot hipònim a partir d’un hiperònim, i viceversa. 

Comprendre enunciats referits a un text poètic i respondre’ls amb precisió, si cal 

citant-ne fragments. 

Situar els fets principals de la història de la llengua catalana en el període temporal 

corresponent. 

Saber explicar oralment què és una argumentació i els principals tipus d’argumentació. 

Identificar les diferents raons d’un text argumentatiu. 

Corregir construccions incorrectes per l’absència d’un pronom feble. 

Fer servir correctament els principals signes de puntuació a l’interior d’una oració 

(coma, punt i coma, dos punts). 

Relacionar mots i expressions relatius als colors i als tons amb el seu significat. 

Saber caracteritzar una preposició i una conjunció des del punt de vista morfològic, 

sintàctic i semàntic. 

Determinar la categoria lèxica de les paraules que conformen una oració. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies de les consonants oclusives al final i enmig 

de paraula. 

Discernir l’antònim pertinent en un context oracional determinat. 

Recordar els principals gèneres poètics (lírica i èpica) i ser capaç de caracteritzar-los 

oralment a pa• Identificar, a l’interior d’un text argumentatiu, els diferents arguments, 

les citacions i els connectors. 

Produir textos argumentatius breus a partir d’una temàtica concreta i propera a la vida 

de l’alumne. 

Relacionar mots i expressions relatius als jocs i les joguines amb el seu significat. 

Identificar els sintagmes d’una oració i el seu nucli. 

Representar l’organització dels sintagmes d’una oració, distingint les relacions de 

mateix nivell i d’inclusió. 

Representar gràficament l’estructura interna d’un sintagma nominal. 

Determinar la funció sintàctica d’un sintagma nominal en l’oració de què forma part. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies r/rr i les consonants emmudides. 

Recordar els principals gèneres poètics (sàtira i experimental) i ser capaç de 

caracteritzar-los oralment. 

Substituir expressions pròpies de l’argot juvenil per altres d’equivalents i més formals. 



Explicar un joc de paraules o un element irònic en un text. 

Identificar les característiques que permeten qualificar un text d’instructiu. 

Relacionar mots i expressions relatius a les activitats artístiques amb el seu significat. 

Representar gràficament l’organització dels sintagmes d’una oració, distingint les 

relacions de mateix 

nivell i d’inclusió. 

Representar gràficament l’estructura interna d’un sintagma verbal. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies m i n. 

Pronunciar correctament, al llarg d’una lectura, paraules que continguin les 

combinacions de consonants mp, mm, nn i mn. 

Distingir les diferents accepcions d’una paraula polisèmica. 

Explicar oralment relacions d’analogia i de proximitat de significat en paraules 

polisèmiques. 

Analitzar mètricament un poema senzill pel que fa al ritme i l’esquema de rimes. 

Relacionar mots i expressions relatius a la Terra i l’univers amb el seu significat. 

Saber donar exemples d’enunciat, oració i oració simple. 

Classificar oracions en funció de la natura del verb (impersonal, atributiu i predicatiu). 

Classificar oracions en funció de la presència i l’ordre dels constituents. 

Analitzar els constituents del sintagma verbal que actua com a predicat de l’oració. 

Resoldre casos relacionats amb les grafies h i l·l. 

Reconèixer paraules homònimes en el discurs i en el diccionari. 

Analitzar mètricament un poema senzill pel que fa al recompte sil·làbic, amb indicació 

de sinalefes i elisions. 

Identificar el registre d’un text determinat. 

Transformar a la varietat estàndard textos col·loquials i de l’argot juvenil 

Relacionar les principals onomatopeies amb els sorolls que evoquen. 

Saber explicar el significat de les interjeccions més habituals. 

Utilitzar de manera adient locucions, frases fetes, refranys i comparacions 

lexicalitzades en textos de producció pròpia. 

Relacionar mots i expressions relatius a la mesura del temps amb el seu significat. 

Representar gràficament les categories lèxiques dels mots que componen una oració, i 

detectar els temps compostos, les locucions i les contraccions. 

Representar gràficament l’estructura de sintagmes d’una oració. 

Representar gràficament la funció sintàctica dels diversos sintagmes d’una oració. 

Resoldre casos relacionats amb l’apòstrof i el guionet. 

Distingir casos d’homografia i, segons la varietat geogràfica pròpia, d’homofonia. 

Analitzar mètricament un poema senzill: recompte sil·làbic, esquema de rimes i 

denominació d’estrofes i, si s’escau, del tipus de composició . 

 

 

Llengua i literatura castellana 

 

Analizar las funciones del lenguaje que predominan en un texto. 

Analizar la estructura de un texto narrativo. 

Identificar y analizar enunciados. 



Conocer mejor el campo léxico de la familia. 

Escribir correctamente sonidos que se representan con varias grafías. 

Leer  y analizar textos con secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas. 

Identificar el sujeto y el predicado de una oración. 

Diferenciar las clases de palabras. 

Escribir correctamente las palabras que llevan la grafía j. 

Leer y analizar textos expositivos. 

Elaborar una exposición oral. 

Analizar la estructura de diversos sujetos. 

Diferenciar entre sujeto léxico y sujeto gramatical. 

Reconocer oraciones impersonales. 

Escribir correctamente las palabras que llevan la grafía g. 

Leer y analizar textos argumentativos. 

Elaborar una reclamación. 

Analizar la estructura de diversos predicados. 

Diferenciar entre el predicado verbal y el predicado nominal. 

Conocer mejor el léxico del tiempo. 

Escribir correctamente las palabras que llevan la grafía y. 

Leer textos de carácter argumentativo. 

Defender una opinión con argumentos racionales y otros recursos  persuasivos. 

Escribir una carta al director de un periódico. 

Identificar los complementos en diversas oraciones. 

Conocer mejor el campo léxico de las relaciones. 

Escribir correctamente palabras que llevan la grafía x. 

Leer y analizar textos normativos e instructivos. 

Redactar instrucciones humorísticas. 

Identificar el objeto directo y el complemento preposicional en unas oraciones. 

Conocer mejor el campo léxico de los espectáculos. Acentuar correctamente las 

palabras aguda llanas y esdrújulas. 

Leer textos narrativos, líricos y dramáticos. 

Diferenciar textos pertenecientes a diversos géneros literarios. 

Reconocer el objeto directo y el complemento circunstancial. 

Acentuar correctamente palabras con diptongos, triptongos e hiatos. 

Ampliar el vocabulario sobre el Universo. 

Medir los versos de un poema. 

Identificar las rimas de un texto poético. 

Reconstruir un poema “oculto”. 

Reconocer el atributo y el complemento predicativo. 

Escribir correctamente las palabras con tilde diacrítica. 

Ampliar el vocabulario sobre la Tierra. 

Reconocer las principales combinaciones de versos de la poesía española. 

Componer un poema con estribillo. 

Clasificar las oraciones según la naturaleza de su predicado. 

Emplear de forma correcta los signos de cita. 

Ampliar el vocabulario sobre la libertad. 



Reconocer los elementos fundamentales de un poema. 

Diferenciar entre poemas populares y poemas cultos. 

Escribir un caligrama. 

Reconocer oraciones transitivas e intransitivas. 

Emplear de forma correcta signos que delimitan incisos. 

Ampliar el vocabulario sobre la solidaridad. 

Identificar los elementos básicos de una narración. 

Distinguir los diversos subgéneros narrativos. 

Contar una historia desde otro punto de vista. 

Clasificar oraciones con verbos pronominales. 

Escribir correctamente las palabras que terminan con las grafías y o ll y las palabras 

que terminan con las grafías d o z. 

Ampliar el vocabulario sobre la educación. 

Leer textos teatrales. 

Identificar los rasgos de un texto dramático. 

Diferenciar los principales subgéneros teatrales. 

Continuar un diálogo teatral. 

Analizar y clasificar oraciones simples. 

Escribir correctamente palabras que llevan las grafías s, c o z. 

Ampliar el vocabulario sobre las normas sociales. 

 

Matemàtiques 

Determinar si dues fraccions són equivalents o no. 

Amplificar i simplificar fraccions. 

Obtenir la fracció irreductible d’una fracció donada. 

Ordenar un conjunt de fraccions. 

Efectuar operacions combinades amb fraccions,respectant la jerarquia de les 

peracions. 

Obtenir l’expressió decimal d’una fracció i la fracció generatriu d’un nombre decimal 

exacte o periòdic. 

Resoldre problemes reals en què apareguin fraccions. 

Representar els nombres racionals en la recta numèrica 

Calcular i operar amb potències de nombres racionals i exponent enter. 

Escriure i operar amb nombres escrits en notació científica. 

Diferenciar els nombres racionals dels irracionals. 

Construir nombres irracionals, i explicar-ne la regla de formació. 

Determinar els conjunts numèrics als quals pertany un nombre real. 

Calcular aproximacions decimals de nombres racionals i irracionals mitjançant 

arrodoniment i truncament.  

Representar nombres racionals i irracionals en la recta real. 

Expressar conjunts de nombres reals mitjançant intervals. 

Resoldre problemes reals que impliquin la utilització de nombres decimals, irracionals i 

reals, així com de les aproximacions corresponents 

Operar correctament amb monomis. 

Identificar el grau, el terme independent i els coeficients d’un polinomi. 



Calcular el valor numèric d’un polinomi. 

Trobar el polinomi oposat d’un polinomi donat. 

Sumar i restar polinomis. 

Multiplicar polinomis i calcular el grau del producte de dos polinomis sense haver 

d’operar. 

Dividir polinomis. 

Identificar i desenvolupar les igualtats notables. 

Simplificar expressions utilitzant les igualtats notables. 

Simplificar fraccions algebraiques senzilles 

Determinar si una igualtat algebraica és una identitat o una equació. 

Reconèixer i trobar equacions equivalents. 

Resoldre equacions de primer grau amb parèntesis i denominadors. 

Aplicar la fórmula general per resoldre equacions de segon grau.. 

Distingir i resoldre equacions de segon grau incompletes aplicant el mètode més 

adient. 

Plantejar i resoldre problemes mitjançant equacions de primer i segon grau. 

Obtenir solucions d’equacions lineals amb dues incògnites.  

Trobar la solució d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites utilitzant taules 

de valors. 

Determinar si un nombre donat és solució d’un sistema d’equacions. 

Distingir si un sistema d’equacions és compatible o incompatible. 

Resoldre un sistema utilitzant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció. 

Determinar el mètode més adequat per resoldre un sistema d’equacions. 

Determinar la relació de proporcionalitat existent entre dues magnituds. 

Completar taules de proporcionalitat, determinant quin tipus de relació existeix entre 

les dues magnituds. 

Aplicar la regla de tres simple, directa i inversa, en la resolució de problemes, establint 

quina cal utilitzar en cada cas. 

Utilitzar la proporcionalitat composta per resoldre diferents problemes, determinant la 

relació entre la magnitud de la incògnita i la resta de magnituds. 

Usar els percentatges (augments i disminucions percentuals, i percentatges 

encadenats) per resoldre diferents problemes.. 

Identificar llocs geomètrics que compleixen determinades propietats. 

Reconèixer els punts i les rectes notables de qualsevol triangle. 

Resoldre problemes aplicant el teorema de Pitàgores en diferents contextos. 

Calcular l’àrea de paral·lelograms, de triangles i de polígons regulars. 

Obtenir l’àrea de polígons qualsevol, descomponent-los en d’altres més senzills. 

Trobar l’àrea del cercle i de les figures circulars. 

Resoldre problemes reals que impliquin el càlcul d’àrees de figures planes. 

Distingir els poliedres i els tipus de poliedres. 

Reconèixer els poliedres regulars. 

Diferenciar els elements i els tipus de prismes i de piràmides. 

Reconèixer els cossos rodons i les figures esfèriques, els seus elements i el seu procés 

de formació. 

Calcular l’àrea de prismes, piràmides, cossos rodons i figures esfèriques. 



Calcular el volum de prismes, piràmides i cossos rodons. 

Resoldre problemes que impliquin el càlcul d’àrees i de volums de cossos geomètrics. 

 

Determinar si dues figures són semblants. 

Calcular longituds representades en mapes  

Analitzar la continuïtat d’una funció i determinar-ne els màxims i els mínims, si els té. 

Obtenir el domini, el recorregut i els punts de tall amb els eixos d’una funció. 

 

Ciències de la naturalesa 

Conèixer les característiques dels éssers vius i distingir entre matèria inerta i matèria 

viva. b) Explicar la teoria cel·lular i descriure l’estructura dels diferents tipus de 

cèl·lules.  

Explicar la nutrició autòtrofa i l’heteròtrofa, així com interpretar i fer esquemes i 

diagrames d’aquests processos. 

Explicar com la cèl·lula obté energia i matèria.  

Identificar els processos implicats en la nutrició, així com els aparells que intervenen 

en la nutrició animal i explicar-ne les funcions.  

Descriure els processos digestius en els animals i interpretar esquemes anatòmics.  

Distingir els diferents models circulatoris en els animals i interpretar esquemes 

anatòmics.  

Explicar el procés de respiració en els animals i distingir els diferents tipus de 

respiració.  

Explicar el procés d’excreció en els animals i descriure els diferents òrgans que hi 

intervenen.  

Definir la funció de relació i explicar els processos que comprèn.  

Explicar com es produeixen diferents comportaments en els animals. 

Identificar diferents tipus de respostes i efectors dels animals. 

Diferenciar el sistema nerviós del sistema endocrí. (Objectiu 3) 

Descriure l’organització del sistema nerviós en diversos grups d’animals. 

Identificar i descriure els aparells locomotors de diferents grups d’animals.  

Comprendre la funció de relació en els organismes unicel·lulars. 

Definir reproducció i explicar-ne el significat.  

Reconèixer les diverses fases del cicle biològic  

Reconèixer les diferències entre reproducció sexual i asexual. 

Conèixer els tipus de reproducció asexual en els animals.  

Explicar la reproducció sexual en els animals, identificant-ne les diverses fases.  

Explicar els avantatges i els inconvenients dels dos tipus de reproducció. 

Definir ecosistema i descriure’n els components.  

Explicar la interacció que hi ha entre biòtop i biocenosi.  

Explicar les relacions alimentàries entre els éssers vius d’un ecosistema i interpretar-ne 

les representacions gràfiques.  

Comprendre la manera en què els éssers vius depenem els uns dels altres per viure.  

Identificar diverses adaptacions dels éssers vius al seu medi.  

Reconèixer les relacions tròfiques d’un ecosistema. 



Esmentar i explicar els factors abiòtics que condicionen els ecosistemes terrestres i 

aquàtics.  

Diferenciar i identificar els grans ecosistemes terrestres i aquàtics i reconèixer-ne les 

principals característiques. 

Identificar els éssers vius que formen la biocenosi de diversos ecosistemes.  

Descriure les característiques del sòl i explicar-ne la importància.   

Explicar com es produeixen els processos transformadors del paisatge. 

Explicar les diferències entre l’erosió, el transport i la sedimentació produïts pels 

principals agents geològics.  

Interpretar formes de modelat del paisatge.  

Identificar alguns canvis fonamentals al relleu del planeta deguts a l’acció de les aigües 

subterrànies.  

Explicar la formació de les roques sedimentàries.  

Comprendre la importància i l’origen del petroli, el carbó i el gas natural. 

Comprendre i definir el concepte de gradient geotèrmic i explicar les causes de la calor 

interna i les seves manifestacions.  

Explicar el vulcanisme, els seus processos i tipus d’activitat.  

Identificar i descriure un volcà, les parts, els productes que expulsa i l’activitat 

volcànica.  

Explicar en què consisteixen els terratrèmols, els processos associats, les 

conseqüències i les mesures d’alerta i prevenció.  

Explicar els processos de formació de les muntanyes i la interacció dels processos 

interns i externs.  

Comprendre com l’energia interna de la Terra intervé en el procés de formació de les 

roques magmàtiques i metamòrfiques.  

Definir el concepte de moviment i identificar els diferents tipus de moviment. 

Distingir entre velocitat i acceleració.  

Definir el concepte de força.  

Reconèixer les forces com a causa de moviment i de la deformació dels cossos.  

Definir el pes com a força, de manera que es pugui diferenciar el concepte de massa.  

Definir el concepte de pressió.  

Dibuixar una gràfica espai-temps senzilla i utilitzar-la per extrapolar dades sobre el 

moviment de l’objecte en qüestió. 

Explicar el concepte d’energia i les seves característiques i formes bàsiques. 

Descriure les principals fonts d’energia, la seva disponibilitat i funció. 

Diferenciar les energies renovables de les no renovables i analitzar-ne els avantatges i 

els inconvenients.  

Analitzar la importància de l’energia i l’impacte sobre el medi ambient. 

Esmentar hàbits d’estalvi energètic.  

Comprendre el funcionament d’un escalfador d’aigua per energia solar. 

Explicar la diferència entre els conceptes de temperatura i calor.  

Conèixer la pell com a òrgan de percepció de la calor i entendre el concepte de 

sensació tèrmica.  

Explicar els diferents efectes de la calor sobre els cossos.  



Comprendre les diferents maneres de mesurar la temperatura i efectuar canvis 

d’escala.  

Identificar les diferents formes de propagació de la calor.  

Diferenciar entre materials conductors i aïllants tèrmics.  

Comprovar experimentalment la dilatació dels cossos i interpretar els resultats de les 

experiències 

Entendre què és el so i les principals qualitats que té.  

Explicar per què es produeixen l’eco i la reverberació.  

Explicar com són l’ull i l’orella humans i com capten la llum i el so, 

respectivament 

Identificar les fonts de contaminació acústica i lumínica.  

Reconèixer la propagació rectilínia de la llum i la reflexió a través d’un experiment. 

 

Ciències socials 

Identificar les característiques bàsiques que donen lloc als principals estils artístics de 

l’edat mitjana i l’edat moderna, contextualitzar-les en l’etapa en què es van originar, i 

aplicar aquest coneixement a analitzar algunes obres d’art rellevants i representatives 

d’aquests estils. 

Fer, individualment o en grup, amb l’ajut del professor, un treball senzill de caràcter 

descriptiu (observació, premsa, bibliografia, pàgines web, etc.), seleccionant la 

informació pertinent, integrant-la en un esquema o guió i comunicant amb correcció i 

amb el vocabulari adequat els resultats de l’estudi. 

Descriure els trets socials, econòmics, polítics, religiosos, culturals i artístics que 

caracteritzen l’Europa feudal a partir de les funcions que duien a terme els diferents 

estaments socials i reconèixer-ne l’evolució fins a l’aparició de l’Estat modern. 

Situar en el temps i en l’espai les diverses unitats polítiques que van coexistir a la 

península Ibèrica durant l’edat mitjana, distingir-ne les peculiaritats i reconèixer en 

l’Espanya i la Catalunya actuals exemples de la pervivència del seu llegat cultural i 

artístic. 

Saber situar en l’espai i en el temps les diverses formacions socials i polítiques que es 

van succeir a la Catalunya medieval. 

Analitzar l’evolució i les característiques de les institucions pròpies i saber indicar el 

caràcter específic de la doctrina del «pactisme», en la qual fonamentaven el seu 

funcionament. 

Conèixer les principals manifestacions del llegat cultural i artístic de l’edat mitjana. 

Realitzar un treball individual o en grup, fent servir diferents fonts bibliogràfiques o 

d’Internet, aprofundint en un aspecte de l’evolució de Catalunya durant l’edat mitjana; 

saber triar els aspectes més rellevants, integrar-los en un esquema o síntesi del tema i 

exposar-los fent servir el vocabulari adequat. 

Distingir els principals moments en la formació de l’estat modern, i destacar les 

característiques més rellevants de la monarquia hispànica i de l’imperi colonial 

hispànic. 

 

Anglès 

Repassar el vocabulari: family, my room, classroom objects. 



Formular preguntes. 

Usar l’estructura: there is/there are 

Parlar sobre ells mateixos. 

Fer una entrevista a un company. 

Pronunciar contraccions. 

Conèixer nou vocabulari sobre botigues i gèneres musicals. 

Usar el Present continuous. 

Usar els pronoms objecte. 

Usar el Present simple v. present continuous. 

Fer servir expressions de temps noves. 

Llegir i comprendre un text. 

Parlar sobre què fa la gent. 

Practicar la pronunciació: /ɪ/ i /ɪ:/. 

Escriure sobre el temps lliure. 

Usar els nexos: and, but, or, because. 

Consolidar el vocabulari d’adjectius de personalitat, aficions, botigues, gèneres 

musicals, transport i llocs d’una ciutat. 

Repassar la gramàtica: 

– Present simple 

– Adverbis de freqüència 

– like + -ing 

– Present continuous 

– Pronoms objecte 

– Present simple v. present continuous 

– Expressions de temps 

– Comparatius 

– Superlatius 

Llegir i comprendre un text. 

Entendre una conversa. 

Simular una entrevista de ràdio. 

Aprendre una cançó. 

Ampliar el vocabulari sobre el cos i la cara. 

Aprofundir en l’ús de was/were, could, Before/after + -ing 

Aprofundir en l’ús del past simple en frases afirmatives, negatives i interrogatives. 

Practicar la comprensió lectora. 

Practicar la comprensió oral. 

Parlar sobre les pròpies aptituds en passat. 

Entrevistar una figura històrica. 

Dir què va malament. 

Pronunciar correctament el past simple dels verbs regulars. 

Redactar un text sobre la pròpia història fmailiar. 

Ampliar el vocabulari: verbs de moviment i ciència-ficció. 

Aprofundir en l’ús de l’estructura there was/there were. 

Aprofundir en l’ús del Past continuous. 

Aprofundir en l’ús del Past continuous: preguntes. 



Aprofundir en l’ús del Past simple v. past continuous. 

Dur a terme la comprensió lectora de dos textos. 

Dur a terme la comprensió oral d’un text. 

Dir què estava passant. 

Descriure una trobada amb un extraterrestre. 

Reaccionar davant d’històries. 

Practicar la pronunciació de les formes neutres. 

Escriure expressions en passat. 

Escriure una anècdota personal. 

Ampliar el vocabulari sobre programes de televisió i dispositius electrònics. 

Usar noms comptables i incomptables. 

Aprofundir en l’ús de les estructures: a lot of, some, not any, How much? How many? a 

lot, not much, not many, none, not much/not many amb verbs. 

Practicar la comprensió lectora. 

Practicar la comprensió oral. 

Fer una enquesta d’hàbits. 

Parlar sobre coses sense les quals no es pot viure. 

Aprendre a donar indicacions. 

Practicar la pronunciació dels sons /ʌ/ i /æ/. 

Redactar una exposició. 

Afermar el vocabulari sobre el cos, la cara, verbs de moviment, ciència-ficció, 

programes de televisió, dispositius electrònics. 

Afermar l’ús de: 

– was/were 

– could 

– Past simple 

– there was/there were 

– Past continuous 

– Past simple v. past continuous 

– Noms comptables i incomptables 

– a lot of, some, not any 

– How much? How many? 

– a lot, not much, not many, none 

– not much/not many amb verbs 

Comprensió lectora. 

Comprensió oral. 

Fer una entrevista. 

Fer un còmic . 

Aprendre una cançó. 

 

Ampliar el vocabulari sobre hàbits saludables i les parts del cos. 

Aprendre a usar should, should en oracions interrogatives i must. 

Comprensió lectora. 

Comprensió oral. 

Donar consells. 



Donar indicacions. 

Donar opinions. 

Practicar la pronunciació de should/shouldn’t. 

Realitzar una redacció. 

Ampliar el vocabulari sobre mesures i plans de vida. 

Usar will per expressar fets, preguntes i prediccions. 

Formular expressions de futur. 

Fer servir going to. 

Desenvolupar la comprensió lectora. 

Desenvolupar la comprensió oral. 

Predir canvis. 

Parlar sobre plans de vida. 

Parlar de mesures. 

Pronunciar contraccions. 

Redactar un text expositiu. 

Afermar el vocabulari sobre: 

– Hàbits saludables 

– Paraules de parts del cos 

– Mesures 

– Plans de vida 

– Supersticions 

– Causes 

Repassar l’ús de: 

– should 

– must 

– must v. should 

– will 

– Expressions de futur 

– going to 

– First conditional 

– some/any/no + body/thing/where 

– every + body/thing/where 

Practicar la comprensió lectora. 

Practicar la comprensió oral. 

Arribar a un consens. 

Aprendre una cançó. 

 

 

Tecnologia 

Conèixer les propietats bàsiques dels metalls com a material d’ús tècnic. 

Conèixer els diversos metalls i diferenciar-los en funció de les seves característiques. 

Identificar de quin metall estan constituïts diferents objectes o productes metàl·lics. 

Utilitzar les eines de manera segura. 

Valorar l’impacte mediambiental de l’ús de metalls. 



Diferenciar les característiques fonamentals dels plàstics i classificar-los en 

conseqüència. 

Classificar els plàstics segons les seves característiques i com es comporten sotmesos a 

calor. 

Identificar les principals propietats dels plàstics i aplicar aquests coneixements en la 

fabricació d’objectes plàstics. 

Descriure quins són els principals procediments de producció dels materials plàstics. 

Identificar, entre els objectes de l’entorn, els diversos tipus de plàstics reciclables i no 

reciclables. 

Conèixer les aplicacions dels plàstics en l’actualitat, i valorar els avantatges que 

presenten enfront d’altres tipus d’envasos més tradicionals. 

Indicar les tècniques que han utilitzat les persones per satisfer les seves necessitats 

bàsiques. 

Comparar les tècniques agrícoles d’ahir i d’avui. 

Conèixer els principals conreus, espècies ramaderes i espècies marines que s’obtenen 

al nostre país. 

Reconèixer els riscos mediambientals de les tecnologies actuals de producció 

d’aliments. 

Indicar els principals mètodes de conservació d’aliments: tèrmics, frigorífics, físics i 

químics. 

Identificar tota la informació que aporta l’etiqueta d’un aliment. 

Conèixer les característiques dels envasos alimentaris. 

Conèixer les formes de comercialització dels aliments. 

Comparar les tècniques usades abans i ara per la indústria tèxtil. 

Identificar les parts més importants d’un teler i explicar-ne el funcionament. 

Conèixer alguns acabats i la seva utilitat en la millora de la qualitat d’una peça de roba. 

Indicar les parts del procés pel qual una bobina de teixit esdevé una peça de vestir i 

quins són els professionals i les eines que hi intervenen. 

Comprendre la naturalesa elèctrica de la matèria. 

Definir els conceptes de voltatge, intensitat i resistència. 

Conèixer les unitats de les principals magnituds elèctriques en el Sistema 

Internacional. 

Descriure la llei d’Ohm i resoldre algun problema senzill. 

Classificar diferents tipus de materials segons les seves capacitats de conducció o 

aïllament. 

Descriure els diversos elements d’un circuit. 

Diferenciar els conceptes de generadors, receptors i elements de control. 

Construir interruptors i polsadors amb elements casolans. 

Muntar circuits amb unes bombetes connectades en sèrie i unes altres en paral·lel, i 

ser capaços de predir-ne el funcionament. 

Realitzar càlculs amb funcions senzilles mitjançant un full de càlcul. 

Representar gràficament les dades d’una taula. 

Escollir un tipus de gràfic o un altre en funció de les dades que es representen en un 

full de càlcul. 



Variar el format de les cel·les, utilitzant criteris que permetin diferenciar les dades 

introduïdes per l’usuari i aquelles que calcula l’aplicació. 

Escollir el format de les cel·les del full (data, número, etc.) que s’adapti més bé a les 

dades introduïdes. 

Variar el format numèric de les cel·les, i explicar les variacions que s’observen a la 

pantalla quan es tornen a calcular les dades en un format diferent 

Definir xarxa informàtica i Internet. 

Enumerar els serveis que ofereix Internet. 

Mostrar els perills principals d’Internet. 

Navegar amb desimboltura per les pàgines d’un web. 

Cercar informació de manera precisa amb un cercador emprant paraules clau. 

Fer servir diversos criteris de cerca. 

Modificar amb desimboltura el format de text, els colors, etc., en una diapositiva. 

Inserir gràfiques, esquemes, etc., en una diapositiva. 

Elaborar una presentació amb efectes d’animació, so, etc. 

Crear una presentació. 

 

Educació física 

ÍNDEX DE FITXES 

Identificar els objectius de l’escalfament i recopilar activitats, estiraments i exercicis de 

mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 

Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut. 

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

Millorar l’execució dels aspectes tècnics d’un esport individual. 

Manifestar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs 

col·lectius. 

Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició. 

Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir 

d’un ritme triat. 

Conèixer la importància de la pràctica d’activitats a la natura. 

Cercar informació de diferents mitjans i recursos per planificar les sortides al medi 

natural. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TERCER D’ESO 

 

Llengua i literatura catalana 

Comprendre el sentit general d’un text humanístic breu. 

Elaborar oralment, en el marc d'un debat, la pròpia opinió sobre un tema tot 

respectant la dels altres. 

Determinar la categoria lèxica d’un mot: verb, nom, adjectiu, determinant, adverbi, 

preposició, conjunció, pronom o interjecció. 

Determinar el grau de variació formal d'un mot donat. 

Separar els sintagmes d’una oració. 

Explicar les funcions dels sintagmes que formen una oració. 



Explicar algunes dificultats ortogràfiques i la conveniència de les normes. 

Saber buscar, en el diccionari específic adient, un sinònim, un antònim, l’ortografia o la 

pronúncia d’un mot, la seva etimologia i la seva traducció a una altra llengua. 

Indicar el gènere literari al qual pertany un text determinat: narrativa, poesia, teatre, 

assaig. 

Situar un text en el context històric general de l’època en què va ser escrit. 

Llegir un text narratiu amb l’entonació correcta, respectant els signes de puntuació i 

amb expressivitat. 

Explicar oralment qüestions relatives a l’anàlisi de les actituds emocionals, per 

exemple en els personatges d’una narració o en casos de la vida quotidiana. 

Buscar expressions equivalents de sentiments i dels estats de satisfacció i insatisfacció, 

del mateix o diferent nivell de formalitat. 

Explicar les diferències entre l’ús del codi escrit i del codi oral en una situació de 

comunicació concreta. 

Analitzar les paraules d’una oració des del punt de vista de la categoria lèxica. 

Escriure correctament les formes dels verbs amb alternança vocàlica en l’arrel 

treballats en aquesta unitat. 

Saber buscar una locució o una frase feta en un diccionari general i en un de locucions i 

frases fetes. 

Explicar per escrit el significat de passatges concrets de fragments narratius amb sentit 

complet. 

Definir conceptes sociolingüístics bàsics: comunitat lingüística, monolingüisme, 

plurilingüisme, bilingüisme i diglòssia. 

Caracteritzar la realitat personal i social immediata en termes sociolingüístics. 

Llegir un text narratiu amb l’entonació i l’expressivitat adients al tema i la situació. 

Explicar oralment o per escrit qüestions relatives a les actituds emocionals, amb un 

vocabulari adient i en un format determinat, per exemple el de la conversa amical o el 

correu electrònic. 

Buscar expressions equivalents d’interès, desinterès i intenció, del mateix o diferent 

nivell de formalitat. 

Llegir un text d’extensió mitjana en públic, amb preparació prèvia. 

Identificar el nucli d’un sintagma verbal en el marc d'una oració i saber caracteritzar-lo 

segons que sigui temps simple, compost, perifràstic, veu passiva o perífrasi. 

Corregir perífrasis incorrectes en llengua catalana i substituir-les per expressions 

genuïnes. 

Posar accent gràfic en les formes verbals agudes en què escaigui. 

Formar paraules derivades mitjançant l’adjunció d’un sufix. 

Explicar el procés de derivació per sufixació explicitant els canvis categorials i de 

significat. 

Comparació d’aspectes concrets coincidents en textos narratius èpics i històrics. 

Esquematitzar o resumir un text expositiu de divulgació històrica. 

Reconèixer els gèneres periodístics més característics en un mitjà de comunicació 

escrit. 

Determinar el grau de formalitat del registre d’un text quotidià. 

Relacionar noms d’elements arquitectònics amb la seva definició.  



Identificar els pronoms d’un text i els elements a què es refereixen. 

Substituir sintagmes pels pronoms febles corresponents. 

Desenvolupar les diferents formes d’un pronom feble i donar-ne exemples. 

Posar accent gràfic en les formes verbals planes en què escaigui. 

Formar paraules derivades mitjançant l’adjunció de prefixos i infixos. 

Identificar i explicar breument trets romàntics i realistes en fragments novel·lístics. 

Comprendre el sentit al·legòric d’un text narratiu. 

Identificar les informacions bàsiques d’una notícia i les parts en què s’estructura. 

Redactar una notícia a partir d’un titular i viceversa. 

Relacionar noms d’elements urbans amb la seva definició.   

Determinar la modalitat oracional d’una oració donada i explicar-la raonadament. 

Analitzar una oració des del punt de vista dels verbs que conté (nombre, formes 

personals o no personals).  

Posar accent diacrític en les formes verbals en què escaigui. 

Formar paraules compostes a partir de mots amb significat propi. 

Diferenciar elements realistes, fantàstics i màgics o insòlits en un text narratiu. 

Aportar casos de la realitat sociolingüística catalana que exemplifiquin la substitució o 

la normalització lingüística. 

Analitzar les sensacions físiques i psíquiques d’un personatge en un relat de terror. 

Identificar cròniques en un mitjà de comunicació escrit i en un d’oral i determinar si es 

tracta del treball d’un corresponsal fix o d’un enviat especial, o bé si cobreix un tema o 

un àmbit determinat. 

Relacionar noms d’arbres i de les seves parts amb la seva definició. 

Separar, en una crònica escrita, els continguts estrictament informatius i els més 

interpretatius. 

Explicar oralment una anècdota, amb preparació prèvia. 

Identificar el predicat i el subjecte en les diferents tipologies d’oracions simples. 

Saber explicar la concordança entre el predicat i el subjecte. 

Distingir predicat nominal i predicat verbal. 

Escriure les dièresis que calgui en una sèrie de paraules amb dièresi i sense. 

Identificar i explicar figures retòriques en el marc general d’un text poètic. 

Llegir de manera crítica una narració juvenil didàctica o moral. 

Identificar reportatges en un mitjà de comunicació escrit i en un d’oral i determinar-ne 

el grau d’actualitat, les parts en què s’estructura, el nivell de profunditat i els 

components informatiu i interpretatiu. 

Fer una exposició oral a classe sobre un viatge durant uns quants minuts i amb 

material gràfic de suport. 

Relacionar mots i expressions del món de la moda amb el seu significat. 

Identificar les proposicions que formen una oració composta. 

Distingir els diferents tipus d’enllaç i d’encaix de proposicions. 

Caracteritzar i aportar exemples d’oracions compostes per juxtaposició, coordinació i 

subordinació. 

Escriure les dièresis que calgui en una sèrie de formes verbals amb dièresi i sense. 

Identificar i explicar casos d’habilitació i metonímia. 



Explicar el missatge d’un poema compromès en relació amb el seu context social i 

cultural. 

Llegir expressivament un text narratiu amb fragments dialogats. 

Identificar entrevistes en un mitjà de comunicació escrit i en un d’oral i determinar si 

es tracta d’una entrevista informativa o de personalitat. 

Saber explicar per escrit les dades dels gràfics de barres i de sectors d’una enquesta. 

Relacionar mots i expressions relatius als fenòmens meteorològics amb el seu 

significat. 

Distingir oracions compostes per juxtaposició i per coordinació en un text en què n’hi 

ha de tipus diferents. 

Produir oracions compostes per coordinació de tipus copulatiu, disjuntiu i adversatiu. 

Accentuar amb l’accent obert o tancat, segons que calgui, les os i les es d’un text de 

dificultat mitjana. 

Saber desenvolupar les abreviatures i els símbols més habituals. 

Saber determinar amb precisió el tema d’un poema. 

Conèixer les referències normatives bàsiques de la llengua catalana i la manera de 

consultar-les. 

Resumir una entrevista a una quarta part de la seva extensió conservant-ne les idees 

principals. 

Fer un esquema que presenti els arguments que conté un article d’opinió. 

Escriure una sèrie coherent i organitzada de preguntes per a una entrevista. 

Distingir oracions compostes per subordinació en un text en què n’hi ha de diferents 

tipus. 

Produir oracions compostes per subordinació de tipus substantiu, adjectiu i adverbial. 

Utilitzar correctament l’apòstrof davant de certs sons (hac aspirada, essa líquida, i i u 

semiconsonàntiques), davant de nombres aràbics o romans i davant de sigles i 

acrònims. 

Utilitzar correctament l’apòstrof en el cas de l’article femení la, i conèixer-ne les 

excepcions.  

Saber desenvolupar les sigles i els acrònims més habituals. 

Determinar si certs elements d’un text teatral pertanyen a la tragèdia o al drama. 

Comparar dues escenes dramàtiques. 

Llegir expressivament les intervencions d’un personatge en un text dramàtic. 

Expressar l’opinió personal sobre un tema d’actualitat a través d’una carta al director. 

Participar en un fòrum adient a l’edat i els interessos de l’alumnat. 

Explicar una notícia després d’haver-la preparat prèviament. 

Completar textos i oracions emprant els connectors textuals i oracionals adients. 

Produir textos i oracions emprant connectors textuals i oracionals determinats. 

Reconèixer conjuncions, locucions conjuntives, interrogatius i pronoms relatius. 

Utilitzar correctament el guionet i l’apòstrof en les combinacions de pronoms febles.  

Corregir les incorreccions fonètiques i ortogràfiques o bé lèxiques més habituals. 

Explicar la reacció d’un personatge a partir d’una o diverses rèpliques d’un text teatral. 

 

Llengua i literatura castellana 

Definir los elementos presentes en un acto comunicativo. 



Clasificar distintos tipos de textos. 

Diferenciar lenguaje, lengua y habla. 

Identificar los niveles de organización de la lengua. 

Explicar el fenómeno de la polisemia. 

Aplicar correctamente las reglas ortográficas generales. 

Definir el concepto de narración. 

Identificar y analizar los elementos de una narración. 

Elaborar una narración. 

Reconocer y clasificar enunciados y sintagmas. 

Identificar el sujeto y el predicado de unas oraciones. 

Segmentar palabras en raíz y desinencias. 

Emplear adecuadamente los signos que indican final de enunciado. 

Identificar secuencias descriptivas. 

Clasificar descripciones. 

Elaborar una descripción. 

Segmentar formas verbales en raíz y desinencias. 

Conjugar verbos. 

Analizar formas verbales. 

Analizar la estructura de unos sintagmas verbales. 

Identificar y clasificar adverbios. 

Formar palabras empleando el procedimiento de la sufijación. 

Utilizar correctamente las mayúsculas. 

Definir el concepto de diálogo. 

Distinguir unos géneros dialogados de otros. 

Analizar la estructura de una conversación. 

Elaborar un texto dialogado. 

Discriminar los elementos del sintagma nominal. 

Conocer las características del sustantivo. 

Analizar el género y el número de unos sustantivos. 

Clasificar sustantivos. 

Formar palabras mediante la prefijación. 

Aplicar correctamente los principios de acentuación. 

Conocer los medios de comunicación. 

Identificar los rasgos lingüísticos característicos de los distintos medios de 

comunicación. 

Reconocer la función de determinante. 

Localizar artículos y adjetivos determinativos. 

Clasificar adjetivos determinativos. 

Identificar palabras compuestas. 

Dividir correctamente palabras. 

Definir los principales géneros periodísticos. 

Analizar la estructura de unos textos informativos. 

Identificar los constituyentes que funcionan como complemento en unos sintagmas 

nominales. 

Definir el adjetivo calificativo. 



Construir los diferentes grados de un adjetivo. 

Formar familias de palabras. 

Aplicar las reglas de uso de la grafía h. 

Analizar la medida y la rima de un poema. 

Especificar el género al que pertenece un texto. 

Reconocer los recursos literarios de un texto. 

Identificar y clasificar los pronombres de un texto. 

Diferenciar el significado léxico y el gramatical. 

Usar correctamente la grafía b. 

Analizar textos medievales. 

Localizar el sujeto y el predicado en unas oraciones. 

Diferenciar sujeto léxico y sujeto gramatical. 

Identificar oraciones impersonales. 

Formular oraciones con predicados de distinta clase. 

Reconocer perífrasis verbales. 

Identificar el significado figurado de unas palabras. 

Aplicar las reglas de uso de la grafía v. 

Exponer los rasgos característicos de la literatura prerrenacentista. 

Conocer las manifestaciones esenciales de la poesía culta y popular del siglo XV. 

Reconocer en un texto de La Celestina rasgos característicos de esta obra. 

Identificar y diferenciar los distintos complementos del verbo en unas oraciones. 

Definir el concepto de polisemia y el de significado contextual. 

Aplicar las normas de uso de la grafía g ante e, i. 

Explicar las características de la literatura renacentista. 

Analizar un texto literario renacentista. 

Diferenciar oración simple y oración compuesta. 

Distinguir oración y proposición. 

Analizar casos de yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

Identificar los procedimientos de creación de significados. 

Aplicar las normas de uso de la grafía j ante e, i. 

Explicar los rasgos característicos de la literatura barroca. 

Analizar un texto literario barroco. 

Reconocer y analizar oraciones compuestas por yuxtaposición y oraciones compuestas 

por coordinación. 

Clasificar oraciones coordinadas. 

Explicar los mecanismos del cambio semántico. 

Aplicar adecuadamente las reglas de uso de la coma. 

Explicar los rasgos característicos de la literatura neoclásica. 

Analizar un texto literario neoclásico. 

Reconocer oraciones compuestas por subordinación. 

Identificar las distintas clases de oraciones compuestas por subordinación. 

Definir los conceptos de campo léxico y campo semántico aportando ejemplos. 

Aplicar adecuadamente las reglas de uso del punto y coma. 

 

Matemàtiques 



Determinar si dues fraccions són equivalents o no. 

Amplificar i simplificar fraccions. 

Obtenir la fracció irreductible d’una fracció donada. 

Ordenar un conjunt de fraccions. 

Efectuar operacions combinades amb fraccions,respectant la jerarquia de les 

peracions. 

Obtenir l’expressió decimal d’una fracció i la fracció generatriu d’un nombre decimal 

exacte o periòdic. 

Resoldre problemes reals en què apareguin fraccions. 

Representar els nombres racionals en la recta numèrica 

Calcular i operar amb potències de nombres racionals i exponent enter. 

Escriure i operar amb nombres escrits en notació científica. 

Diferenciar els nombres racionals dels irracionals. 

Construir nombres irracionals, i explicar-ne la regla de formació. 

Determinar els conjunts numèrics als quals pertany un nombre real. 

Calcular aproximacions decimals de nombres racionals i irracionals mitjançant 

arrodoniment i truncament.  

Representar nombres racionals i irracionals en la recta real. 

Expressar conjunts de nombres reals mitjançant intervals. 

Resoldre problemes reals que impliquin la utilització de nombres decimals, irracionals i 

reals, així com de les aproximacions corresponents 

Operar correctament amb monomis. 

Identificar el grau, el terme independent i els coeficients d’un polinomi. 

Calcular el valor numèric d’un polinomi. 

Trobar el polinomi oposat d’un polinomi donat. 

Sumar i restar polinomis. 

Multiplicar polinomis i calcular el grau del producte de dos polinomis sense haver 

d’operar. 

Dividir polinomis. 

Identificar i desenvolupar les igualtats notables. 

Simplificar expressions utilitzant les igualtats notables. 

Simplificar fraccions algebraiques senzilles 

Determinar si una igualtat algebraica és una identitat o una equació. 

Reconèixer i trobar equacions equivalents. 

Resoldre equacions de primer grau amb parèntesis i denominadors. 

Aplicar la fórmula general per resoldre equacions de segon grau. 

Determinar el nombre de solucions d’una equació de segon grau a partir del 

discriminant. 

Distingir i resoldre equacions de segon grau incompletes aplicant el mètode més 

adient. 

Plantejar i resoldre problemes mitjançant equacions de primer i segon grau. 

Obtenir solucions d’equacions lineals amb dues incògnites.  

Trobar la solució d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites utilitzant taules 

de valors. 

Determinar si un nombre donat és solució d’un sistema d’equacions. 



Distingir si un sistema d’equacions és compatible o incompatible. 

Resoldre un sistema utilitzant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció. 

Determinar el mètode més adequat per resoldre un sistema d’equacions. 

Resoldre problemes reals determinant les dades i les incògnites, plantejant un sistema  

d’equacions, resolent-lo i comprovant que la solució compleix les condicions de 

l’enunciat. 

Determinar la relació de proporcionalitat existent entre dues magnituds. 

Completar taules de proporcionalitat, determinant quin tipus de relació existeix entre 

les dues magnituds. 

Aplicar la regla de tres simple, directa i inversa, en la resolució de problemes, establint 

quina cal utilitzar en cada cas. 

Efectuar repartiments directament i inversament proporcionals. 

Utilitzar la proporcionalitat composta per resoldre diferents problemes, determinant la 

relació entre la magnitud de la incògnita i la resta de magnituds. 

Usar els percentatges (augments i disminucions percentuals, i percentatges 

encadenats) per resoldre diferents problemes. 

Resoldre problemes en què aparegui l’interès simple. 

Trobar la regla de formació d’una successió. 

Determinar diversos termes en successions recurrents. 

Diferenciar les progressions aritmètiques i obtenir-ne la diferència. 

Trobar el terme general d’una progressió aritmètica. 

Calcular la suma de n termes d’una progressió aritmètica. 

Distingir les progressions geomètriques i obtenir-ne la raó. 

Trobar el terme general d’una progressió geomètrica. 

Calcular la suma i el producte de n termes d’una progressió geomètrica. 

Obtenir la suma dels infinits termes d’una progressió geomètrica de raó menor que la 

unitat. 

Aplicar correctament la fórmula de l’interès compost per resoldre problemes. 

Identificar llocs geomètrics que compleixen determinades propietats. 

Reconèixer els punts i les rectes notables de qualsevol triangle. 

Resoldre problemes aplicant el teorema de Pitàgores en diferents contextos. 

Calcular l’àrea de paral·lelograms, de triangles i de polígons regulars. 

Obtenir l’àrea de polígons qualsevol, descomponent-los en d’altres més senzills. 

Trobar l’àrea del cercle i de les figures circulars. 

Resoldre problemes reals que impliquin el càlcul d’àrees de figures planes. 

Distingir els poliedres i els tipus de poliedres. 

Comprovar si un poliedre compleix o no la fórmula d’Euler. 

Reconèixer els poliedres regulars. 

Diferenciar els elements i els tipus de prismes i de piràmides. 

Reconèixer els cossos rodons i les figures esfèriques, els seus elements i el seu procés 

de formació. 

Calcular l’àrea de prismes, piràmides, cossos rodons i figures esfèriques. 

Calcular el volum de prismes, piràmides i cossos rodons. 

Resoldre problemes que impliquin el càlcul d’àrees i de volums de cossos geomètrics. 



Calcular les coordenades i el mòdul d’un vector, donades les coordenades dels seus 

extrems. 

Determinar el moviment que transforma una figura en una altra i obtenir-ne els 

elements característics. 

Trobar la figura transformada d’una altra mitjançant una translació de vector v_. 

Obtenir la figura transformada d’una de donada mitjançant un gir de centre O i angle 

α. 

Determinar la figura transformada d’una donada per una simetria central de centre O. 

Obtenir la figura transformada d’una donada mitjançant una simetria d’eix e. 

Obtenir la figura transformada d’una donada mitjançant una homotècia de raó k. 

Determinar si dues figures són semblants. 

Calcular longituds representades en mapes  

Analitzar la continuïtat d’una funció i determinar-ne els màxims i els mínims, si els té. 

Obtenir el domini, el recorregut i els punts de tall amb els eixos d’una funció. 

Trobar els intervals de creixement i de decreixement d’una funció. 

Representar gràficament una funció. 

Determinar si una funció és periòdica o simètrica. 

Resoldre problemes reals que impliquin la utilització i la representació de funcions. 

Analitzar gràfiques de diverses funcions representades en els mateixos eixos i en plans 

mitjançant una escala. 

Reconèixer i representar funcions lineals. 

Estudiar si una funció lineal és creixent o decreixent, calculant-ne el pendent. 

Resoldre problemes reals en què apareguin funcions lineals. 

Reconèixer funcions afins i representar-les, donats el pendent i l’ordenada en l’origen. 

Obtenir l’equació d’una recta a partir de dos punts pels quals passa, del seu pendent i 

l’ordenada en l’origen, o del seu pendent i un punt pel qual passa. 

Trobar el punt de tall de dues rectes secants. 

Representar rectes paral·leles als eixos. 

Resoldre problemes reals en què apareguin funcions afins. 

Reconèixer funcions de proporcionalitat inversa i representar-les. 

Resoldre problemes reals en què apareguin funcions de proporcionalitat inversa. 

Distingir els conceptes de població i mostra. 

Reconèixer de quin tipus és una variable estadística. 

Elaborar taules estadístiques. 

Trobar les freqüències absolutes, relatives i acumulades. 

Determinar i dibuixar la representació gràfica més adient per a un conjunt de dades. 

Trobar la mitjana, la mediana i la moda d’un conjunt de dades. 

Calcular el recorregut i la desviació mitjana d’un conjunt de dades. 

Determinar el primer, el segon i el tercer quartil i un centil qualsevol d’un conjunt de 

dades. 

Trobar la variància, la desviació típica i el coeficient de variació de diferents conjunts 

de dades. 

Comparar les mesures de centralització, de posició i de dispersió de dos conjunts de 

dades 

Reconèixer si un experiment és aleatori o determinista. 



Trobar l’espai mostral d’un experiment aleatori. 

Obtenir els esdeveniments elementals, segur i impossible d’un experiment aleatori. 

Determinar l’esdeveniment unió i l’esdeveniment intersecció de dos esdeveniments 

aleatoris. 

Determinar si dos esdeveniments són compatibles o incompatibles. 

Obtenir la freqüència absoluta i la freqüència relativa d’un esdeveniment aleatori. 

Utilitzar les propietats de les freqüències relatives per resoldre diferents problemes. 

Aplicar la regla de Laplace per trobar la propietat de diferents esdeveniments. 

Calcular la probabilitat de la unió de dos esdeveniments compatibles o incompatibles. 

Obtenir la probabilitat de l’esdeveniment contrari a un esdeveniment donat. 

Obtenir la probabilitat d’un esdeveniment compost mitjançant procediments 

diferents. 

Ciències de la naturalesa 

Comprendre què s’entén per nivells d’organització, enumerar-ne els diferents tipus i 

identificar a quin nivell pertany una matèria determinada 

Identificar les estructures cel·lulars en diferents dibuixos i microfotografies,i indicar la 

funció que exerceix cadascuna.  

Identificar i descriure diferents tipus de teixits, com es formen, on es localitzen a 

l’organisme i quin paper hi exerceixen 

Descriure les característiques i les funcions dels òrgans, els sistemes i els aparells.  

Identificar i diferenciar sistemes i aparells del cos humà.  

Comparar les característiques de les principals tècniques d’observació de l’interior del 

cos humà. 

Definir nutrició i alimentació, i diferenciar els dos conceptes 

Calcular les necessitats energètiques d’una persona, en relació amb l’activitat física 

que fa habitualment.  

Conèixer els tipus de nutrients i les funcions que duen a terme en l’organisme humà.  

Classificar els aliments en grups d’acord amb la funció que duen a terme en 

l’organisme.  

Elaborar una dieta completa i equilibrada o introduir diversos canvis en la dieta 

habitual per aconseguir aquest objectiu. 

Descriure hàbits alimentaris saludables per prevenir malalties com ara l’obesitat, la 

diabetis i les malalties cardiovasculars.  

Explicar les formes habituals de conservació dels aliments.  

Descriure els diversos additius i per a què s’utilitzen 

Descriure l’anatomia dels òrgans dels aparells digestiu i respiratori, i explicar les 

funcions de cadascun d’aquests aparells i els òrgans que els componen. 

Explicar els processos fonamentals que experimenta un aliment al llarg de tot el procés 

digestiu 

Descriure els moviments respiratoris i relacionar-los amb els fenòmens que hi tenen 

lloc.  

Comprendre l’intercanvi gasós en els pulmons i els teixits 

Conèixer les alteracions més importants dels aparells digestiu i respiratori 

Reconèixer i justificar la necessitat d’adoptar determinats hàbits alimentaris i d’higiene 

saludables, allunyats de pràctiques consumistes inadequades.  



Descriure els efectes de l’hàbit de fumar sobre els pulmons i desenvolupar una actitud 

crítica davant d’aquest hàbit 

Definir el medi intern i els components que el formen.  

Explicar les característiques i les funcions de l’aparell circulatori i de cadascun dels 

òrgans que el constitueixen, i també les alteracions més importants.  

Explicar les funcions de la sang i reconèixer-ne els components i la funció que duen a 

terme.  

Descriure el cor, com s’estructura, com funciona i quina funció exerceix. 

Explicar el recorregut de la sang pel cor, i identificar les vàlvules, les artèries i les venes 

corresponents.  

Identificar els principals òrgans excretors i explicar-ne la funció, i també la relació que 

tenen amb l’aparell circulatori i la nutrició en general. 

Descriure el ronyó, com s’estructura, en quines parts es divideix, com funciona i 

conèixer-ne les alteracions més importants. 

Identificar i comprendre la necessitat d’adquirir hàbits alimentaris i d’higiene 

saludables per prevenir malalties cardiovasculars i relacionades amb l’aparell excretor.  

Identificar els dos sistemes involucrats en la coordinació i la relació en el cos humà, i 

explicar la funció que exerceixen.  

Distingir entre el control hormonal i el control nerviós, i saber com es coordinen els 

dos sistemes.  

Reconèixer els diversos elements que intervenen en la coordinació. 

Descriure les cèl·lules del sistema nerviós i definir l’impuls nerviós. 

Descriure anatòmicament els òrgans del sistema nerviós central i del sistema nerviós 

perifèric, i explicar-ne les funcions. 

Explicar els actes voluntaris i els actes reflexos.  

Explicar el sistema endocrí i reconèixer les principals glàndules endocrines del cos 

humà, i també les hormones que secreten.  

Definir hormona i descriure com actua i com funciona el mecanisme de regulació.  

Relacionar les alteracions més freqüents del sistema nerviós i de l’endocrí amb els 

òrgans i els processos implicats en cada cas.  

Identificar els efectes perjudicials de determinades conductes, com el consum de 

drogues, l’estrès i les pressions dels mitjans.  

Reconèixer els òrgans dels sentits, quina estructura tenen, els receptors sensorials que 

els formen i quina funció exerceixen.  

Descriure les malalties dels òrgans dels sentits i les cures i la higiene necessàries per 

mantenir-los saludables. 

Explicar l’acció dels músculs sobre l’esquelet perquè funcionin de manera coordinada i 

produeixin moviment. 

Conèixer l’estructura externa i interna dels ossos.  

Conèixer els diferents tipus de músculs, i fer un èmfasi especial en l’estructura i les 

parts dels músculs esquelètics. 

Explicar quina funció tenen les articulacions i quins tipus d’articulacions hi ha.  

Conèixer i descriure les lesions de l’aparell locomotor i explicar diversos hàbits 

saludables per prevenir-les. 



Explicar els conceptes i les característiques bàsiques de la reproducció humana i les 

etapes del cicle reproductiu. 

Reconèixer els canvis i les etapes que es produeixen cap a la maduresa sexual. 

Descriure l’anatomia de l’aparell reproductor femení i masculí, com funcionen i les 

característiques dels gàmetes.  

Explicar els cicles hormonal, ovàric i menstrual de l’aparell reproductor femení. 

Descriure la fecundació, l’embaràs i el part com a processos del cicle reproductiu de 

l’ésser humà. f) Reconèixer problemes d’esterilitat i tècniques de reproducció 

assistida. 

Explicar les bases d’alguns mètodes de control de reproducció. 

Explicar la necessitat de prendre mesures d’higiene sexual per evitar malalties de 

transmissió sexual.  

Distingir el procés de reproducció com un mecanisme de perpetuació de l’espècie i de 

la sexualitat entesa com una activitat lligada a la vida de l’ésser humà i de comunicació 

afectiva i personal 

Definir salut i malaltia, i explicar i distingir els diferents tipus de malalties. 

Explicar quins agents causen les malalties infeccioses, com es produeix el contagi i 

diferenciar-ne els diversos tipus.  

Explicar la diferència entre organismes habituals i oportunistes, organismes vectors, 

contagi, epidèmies i pandèmies.  

Conèixer les diferents malalties de transmissió sexual i reconèixer-ne la relació de 

causa i efecte, el desenvolupament i els símptomes. 

Explicar els mecanismes de defensa corporal davant de malalties infeccioses, i 

diferenciar els tres nivells de defensa d’un organisme.  

Entendre l’acció de les vacunes, els antibiòtics i altres aportacions de la ciència mèdica 

per al tractament i la prevenció de malalties infeccioses. 

Distingir els diversos tipus de malalties no infeccioses i les lesions. 

Explicar la influència dels hàbits saludables en la prevenció de malalties i millora de la 

qualitat de vida.  

Reconèixer els hàbits que permeten prevenir accidents, com també les mesures 

necessàries per actuar en cas d’emergència.  

Definir donació i trasplantament, explicar els tipus de donació que hi ha i els 

problemes que es produeixen en els trasplantaments 

Definir conceptes com paisatge, relleu, formes de relleu i de modelat. 

Descriure els elements d’un paisatge. c) Explicar la relació entre paisatge, modelat d’un 

relleu, clima i agents geològics. 

Comprendre el procés de meteorització, formació i fertilització del sòl. 

Reconèixer diferents fotografies de paisatges i interpretar l’acció dels agents geològics 

que hi intervenen 

Interpretar mapes topogràfics i meteorològics senzills.  

Reconèixer les roques sedimentàries i comprendre’n l’origen i la formació. 

Conèixer el procés per dur a terme un perfil topogràfic 

Definir el concepte d’impacte ambiental i distingir els tipus d’impacte ambiental que hi 

ha. 

Identificar i descriure els impactes negatius sobre el medi natural.  



Identificar i explicar alteracions concretes sobre l’atmosfera i la hidrosfera. 

Identificar i explicar alteracions concretes sobre el paisatge, el sòl i la biosfera 

Descriure els tipus de residus que produeix l’activitat humana i com es gestionen. 

Distingir entre prevenció i correcció d’impactes, quan s’apliquen i quines són.  

Comprendre el concepte de recurs natural i distingir-ne els diferents tipus. 

Reconèixer si un recurs és renovable o no renovable i en quines circumstàncies.  

Explicar les condicions que s’han de donar perquè es pugui explotar un recurs. 

Descriure els principals recursos energètics i com es poden utilitzar. 

Explicar com s’obté l’electricitat a partir dels diversos recursos energètics i distingir els 

diferents tipus de centrals. 

Conèixer els usos de l’aigua.  

Explicar l’explotació de la biosfera.  

Definir el concepte de desenvolupament sostenible i comprendre 

la diferència entre gestionar l’oferta i gestionar la demanda.  

Ciències socials 

Utilitzar fonts diverses (gràfics, croquis, mapes temàtics, bases de dades, imatges, 

fonts escrites) per obtenir, relacionar i processar informació sobre fets socials, i 

comunicar les conclusions d’una manera organitzada i intel·ligible fent servir les 

possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Identificar i localitzar en un mapa d’Espanya les diferents comunitats autònomes i les 

seves capitals, i en un mapa de Catalunya, les comarques. Conèixer l’organització 

política i territorial de la Unió Europea, Espanya i Catalunya.  

Analitzar algun exemple representatiu de les tendències migratòries en l’actualitat i 

identificar-ne les causes, relacionar-ho amb el procés de globalització i d’integració 

econòmica que s’està produint, i també assenyalar-ne les conseqüències per als països 

receptors i emissors, i manifestar actituds de solidaritat a l’hora de jutjar aquest 

fenomen. 

Conèixer les característiques principals de la xarxa urbana mundial. 

Analitzar el procés actual de creixement urbà als països desenvolupats i als països en 

vies de desenvolupament. 

Definir els principals elements del paisatge urbà i la seva dinàmica, identificar els 

principals agents urbans i saber distingir la tipologia urbana en relació amb la divisió 

social i funcional de les ciutats. 

Identificar els principals agents i situacions econòmics, i també les funcions que tenen 

en el marc d’una economia cada vegada més interdependent, i aplicar aquest 

coneixement a analitzar i valorar algunes realitats econòmiques actuals.  

Caracteritzar els principals sistemes d’explotació agrària que hi ha al món, localitzar-ne 

alguns exemples representatius, i utilitzar aquesta caracterització per analitzar alguns 

problemes de l’agricultura espanyola. 

Descriure algun cas que mostri les conseqüències mediambientals de les activitats 

econòmiques i els comportaments individuals, discriminar les formes de 

desenvolupament sostenible de les que són nocives per al medi ambient, i aportar 

algun exemple dels acords i les polítiques internacionals per frenar-ne el 

deteriorament. 



Descriure els trets comuns i diversos que caracteritzen l’espai geogràfic espanyol i 

català i explicar el paper que tenen els principals centres d’activitat econòmica i els 

grans eixos de comunicació com a organitzadors de l’espai. 

Utilitzar fonts diverses per obtenir, relacionar i processar informació sobre fets socials, 

i comunicar les conclusions d’una manera organitzada i intel·ligible. 

Descriure la transformació que, en els camps de les tecnologies, l’organització 

empresarial i la localització, s’estan produint en les activitats, els espais i els paisatges 

industrials, localitzar i caracteritzar els principals centres de producció al món i a 

Espanya, i analitzar les relacions d’intercanvi que s’estableixen entre països i zones. 

Identificar el desenvolupament i la transformació recent de les activitats terciàries per 

entendre els canvis que s’estan produint, tant en les relacions econòmiques com 

socials. 

Analitzar indicadors socioeconòmics de diferents països i utilitzar aquest coneixement 

per reconèixer desequilibris geogràfics en la distribució dels recursos, explicar-ne 

algunes de les conseqüències i mostrar sensibilitat per les desigualtats.  

 

Educació física 

 

Planificar i posar en marxa un escalfament general. 

Relacionar les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i 

sistemes del cos humà, especialment amb aquells que són més rellevants per la salut. 

Incrementar 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. 

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

Reflexionar sobre la importància d'una alimentació equilibrada i les variacions de demanda 

segons l'activitat física que es desenvolupa. 

Realitzar de forma autònoma recorreguts en el medi natural, utilitzant l'equipament, eines i 

tècniques d'orientació adients. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural.  

Resoldre situacions de joc en un o més esports col·lectius, aplicant coneixements tècnics i 

tàctics. 

Millorar l'execució dels aspectes tècnics d'un esport individual. 

Mostrar una actitud crítica davant el tractament de l'esport i l'activitat física en la societat 

actual. 

Crear i posar en pràctica seqüències de moviments, individualment i col·lectiva, amb i sense 

suport musical. 

Utilitzar els tipus de respiració i les tècniques i mètodes de relaxació com a mitjà per a la 

reducció de desequilibris i minimitzar les tensions produïdes en la vida quotidiana. 

 

Anglès 

 

• Aprendre vocabulari nou: coses personals i activitats per al temps lliure. 
• Fer servir correctament les estructures: Present simple i Past simple. 
• Escoltar consells per aprendre anglès. 
• Aprendre a reconèixer la síl·laba tònica en els preguntes. 
• Aprendre vocabulari nou sobre les ciutats i la moda jove. 



• Fer servir correctament les estructures: like + -ing form. Present simple v. present 
continuous. Present continuous for future plans. Comparatives and superlatives. What … 
like? 

• Entendre la importància de les primers impressions. 
• Parlar de la moda jove, comparar ciutats i començar una conversa. 
• Aprendre a pronunciar la -ing form. 
• Aprendre l’ordre de les paraules dins d’una frase.  
• Aprendre vocabulari nou sobre les tasques domèstiques i les activitats d’aventura. 
• Fer servir correctament les estructures: have to/not have to. Have to: questions. Can, 

can’t/mustn’t, not have to. 
• Entendre la importància de l’esperit d’equip. 
• Parlar de les normes i del llenguatge dels joves. 
• Aprendre a pronunciar: Weak form: /e/. 
• Aprendre a fer servir l’apòstrof i a escriure correctament un email.  
• Aprendre vocabulari nou sobre el dormitori i mitjançant el joc del penjat. 
• Fer servir correctament les estructures: First conditional. Future time clauses. Going to, 

will, might. 
• Llegir sobre el Feng shui i sobre la vida a altres llocs. 
• Descriure l’habitació ideal segons el Feng shui i l’escola del futur. 
• Presentar ideas. 

• Aprendre a pronunciar: /əU/ and /Å/. 
• Escriure prediccions. 
• Aprendre vocabulari nou: City life. Adjectives for emotions. Jobs. Life experiences. Bedroom 

objects. The environment. 
• Fer servir correctament les estructures: Too much, too many, not enough. Quantifiers. 

Present perfect. Been v. gone. Just. First conditional. Future time clauses. Going to, will, 
might. 

• Escriure un blog. 
• Parlar d’una reunió de classe a l’any 2030. 
• Planificar un dia verd a l’escola. 
• Aprendre cantant cançons.  
• Aprendre vocabulari nou sobre equipaments d’esports i els records. 
• Fer servir correctament les estructures: Present perfect with for/since. How long? Present 

perfect v. past simple. 
• Llegir sobre la història de l’esport. 
• Descriure una persona o grup. 
• Aprendre a utilitzar correctament How long? 
• Aprendre a pronunciar: for i since. 
• Escriure ressenyes cinematogràfiques. 
• Aprendre vocabulari nou sobre tipus de pel·lícules i el lleguatge darrera la càmera. 
• Fer servir correctament les estructures: Present and past passive: affirmative. Present and 

past passive: negative. Active v. passive. 
• Llegir sobre les millors pel·lícules del segle XXI i com es fa un videojoc. 
• Parlar sobre pel·lícules i fer un joc. 
• Fer recomanacions per a un regal. 
• Aprendre a pronunciar alguns connectors. 
• Escriure un llista de gèneres cinematogràfics. 
• Aprendre vocabulari nou sobre la comunicació i els sentits. 
• Fer servir correctament les estructures: Can, could, will be able to. Sense verbs. 
• Llegir sobre un animal màgic i la història del llenguatge Braille. 
• Parlar sobre possibilitats i de fer un anunci per a televisió. 
• Oferir ajut. 



• Aprendre a pronunciar formes contretes. 
• Escriure sinònims i projectes. 
• Aprendre vocabulari nou: Sports equipment. Life box. Film genres. Behind the camera. 

Communication. Sense verbs. 
• Fer servir correctament les estructures: Present perfect with for/since. How long? Present 

perfect v. past simple. Present and past passive. Active v. passive. Can, could, will be able 
to. Sense verbs. 

• Llegir un article sobre els reproductors d’MP3 
• Parlar d’una subhasta benèfica. 
• Crear una revista. 
• Aprendre cantant cançons. 

 

Música 

Reconèixer els diferents estils musicals, des de l’aparició de l’òpera fins al segle XX. 

Reconèixer òperes cèlebres dels principals compositors des del Classicisme musical fins 

als Nacionalismes. 

Aconseguir seguir una òpera a través del Libretto original tant en castellà com en 

anglès i alemany. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A QUART D’ESO 

Llengua i literatura castellana 

Identificar los elementos de una narración. 

Reconocer los distintos tipos de descripción. 

Distinguir los diversos géneros dialogados. 

Construir enunciados de una determinada clase. 

Reconocer la modalidad de enunciados. 

Clasificar palabras según su pertenencia al léxico heredado o al léxico ampliado. 

Aplicar las reglas generales de la ortografía. 

Definir la exposición y sus clases. 

Analizar la estructura y el lenguaje de una exposición. 

Reconocer las características de la exposición. 

Analizar la estructura del sujeto y del predicado en unas oraciones. 

Diferenciar sujeto léxico y sujeto gramatical. 

Reconocer el fenómeno de la concordancia entre sujeto y predicado. 

Distinguir predicado verbal y predicado nominal. 

Clasificar una serie de términos en palabras patrimoniales y cultismos. 

Aplicar los principios generales de acentuación. 

Comprender el concepto de argumentación. 

Identificar textos argumentativos y analizar su estructura. 

Analizar la estructura y el lenguaje de los textos argumentativos. 

Identificar los distintos tipos de argumentos. 

Identificar complementos verbales. 

Completar oraciones con el complemento verbal adecuado. 

Identificar arcaísmos y neologismos. 

Acentuar correctamente diptongos, triptongos e hiatos. 



Reconocer textos prescriptivos y sus características. 

Identificar la estructura de un texto prescriptivo. 

Reconocer los rasgos de un texto prescriptivo. 

Diferenciar oraciones simples y compuestas. 

Delimitar las proposiciones de una oración compuesta. 

Distinguir oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

Conocer los procedimientos de formación de palabras. 

Utilizar adecuadamente los signos ortográficos que limitan enunciados. 

Conocer el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. 

Reconocer los rasgos y elementos del lenguaje radiofónico y televisivo. 

Clasificar programas radiofónicos y televisivos. 

Analizar oraciones compuestas por yuxtaposición y por coordinación. 

Clasificar oraciones compuestas por coordinación. 

Diferenciar acortamientos, acrónimos y siglas. 

Conocer las funciones de la publicidad. 

Reconocer los distintos tipos de publicidad. 

Identificar los elementos, el código y los procedimientos de la comunicación 

publicitaria.  

Explicar las características del lenguaje publicitario empleado en un texto. 

Identificar oraciones compuestas por subordinación. 

Reconocer enlaces subordinantes. 

Reconocer proposiciones subordinadas. 

Distinguir préstamos y extranjerismos. 

Utilizar correctamente la raya y el paréntesis. 

Utilizar correctamente los dos puntos y las comillas 

Identificar las características del Romanticismo. 

Conocer los autores y obras del Romanticismo. 

Clasificar proposiciones subordinadas. 

Identificar proposiciones sustantivas y su función. 

Reconocer los sinónimos de una palabra. 

Utilizar correctamente la grafía x. 

Identificar las características del Realismo. 

Conocer los principales autores y obras del Realismo. 

Identificar proposiciones subordinadas adjetivas. 

Clasificar proposiciones subordinadas adjetivas. 

Reconocer términos hiperónimos e hipónimos. 

Utilizar correctamente la grafía y. 

Conocer los rasgos, autores y obras de la literatura del Modernismo y de la generación 

del 98. 

Diferenciar proposiciones subordinadas adverbiales propias e impropias. 

Clasificar y analizar proposiciones adverbiales propias. 

Identificar palabras antónimas. 

Utilizar correctamente la grafía ll. 

Conocer los rasgos distintivos de las vanguardias. 



Conocer las características y los autores de la literatura del Novecentismo y de la 

generación del 27. 

Clasificar y analizar proposiciones subordinadas adverbiales impropias. 

Reconocer términos homónimos. 

Distinguir homófonos con h y sin h. 

Identificar las corrientes y autores de la lírica de la época franquista. 

Reconocer las tendencias de la novela de la época franquista. 

Conocer la evolución del teatro a lo largo de la época franquista. 

Analizar las características de un texto. 

Comprender los conceptos de adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

textuales. 

Reconocer unidades léxicas complejas. 

Distinguir homófonos con b y con v. 

Conocer las tendencias de la literatura actual. 

Reconocer las relaciones gramaticales que se dan entre enunciados. 

Identificar los mecanismos léxicos de cohesión. 

Analizar los marcadores del discurso en una serie de textos. 

Reconocer palabras tabú y eufemismos. 

Distinguir parónimos con ll y con y. 

Llengua i literatura catalana 

Comprendre el sentit general d’un text humanístic breu. 

Elaborar oralment, en el marc d'un debat, la pròpia opinió sobre un tema tot 

respectant les dels altres. 

Distingir els diferents sintagmes a l’interior d’una oració simple i determinar-ne la 

funció sintàctica. 

Distingir les diferents proposicions a l’interior d’una oració composta i determinar-ne 

la funció sintàctica. 

Distingir una falta d’ortografia condicionada per la gramàtica d’una que no ho està. 

Escriure correctament el o al (i els o als) en els casos més habituals. 

Escriure correctament j o g davant de e, tenint en compte les excepcions. 

Saber identificar, en un diccionari, la definició i saber apreciar com està redactada. 

Saber explicar les nocions d’història literària i tradició literària. 

Saber situar les etapes de la història de la literatura catalana i la seva cronologia 

Transformar fórmules informals (disculpa, petició de perdó, etc.) en fórmules formals, i 

viceversa. 

Relacionar paraules relatives al camp semàntic dels museus amb el seu significat. 

Determinar la categoria lèxica de les paraules que formen una oració. 

Delimitar els sintagmes que formen una oració i establir les relacions que mantenen 

entre ells. 

Identificar el tipus oracional bàsic: impersonal, atributiu, predicatiu 

Separar els constituents d’una oració i determinar-ne les funcions sintàctiques. 

Escriure correctament el o al (i els o als) segons la funció sintàctica del sintagma que 

introdueixen. 

Escriure correctament -g, -ig i -tx a final de paraula. 



Distingir i saber explicar el sentit figurat d’un mot o expressió amb relació al seu sentit 

propi. 

Entendre el sentit general d’un text literari medieval en prosa adaptat. 

Classificar textos concrets en la tipologia textual basada en la intenció comunicativa. 

Relacionar paraules relatives al camp semàntic de la muntanya amb el seu significat. 

Determinar el tipus de complement verbal tenint en compte l’estructura oracional 

general, l’entitat 

designada pel complement, el grau d’obligatorietat, el tipus de sintagma i la 

substitució pronominal. 

Posar exemples dels complements verbals següents: Atr, CD, CI, CR, CC i CP. 

Utilitzar quan pertoca el pronom feble en amb el verb haver-hi. 

Escriure correctament pel o per al (i pels o per als) segons el sentit del sintagma que 

introdueixen. 

Escriure correctament b i v. 

Substituir paraules i expressions per altres de sinònimes en un context determinat. 

Canviar paraules i expressions per altres d’antònimes en un context determinat. 

Recordar dades de la història literària prèviament explicada, entesa i memoritzada. 

Extreure les idees principals d’un text expositiu de divulgació. 

Delimitar els elements narratius, descriptius i dialogats a l’interior d’una narració 

dialogada. 

Relacionar paraules relatives al camp semàntic de la pluja amb el seu significat. 

Delimitar les diferents proposicions que conformen una oració composta i els signes 

de puntuació 

i els connectors que les posen en relació. 

Determinar si les proposicions d’una oració composta estan juxtaposades, coordinades 

o una d’elles subordinada a una altra. 

Utilitzar les construccions correctes per expressar obligació o necessitat. 

Escriure correctament des de i distingir fins i fins a. 

Escriure correctament s i z com a grafies de la essa sonora. 

Buscar un hiperònim per a un o diversos hipònims, i viceversa. 

Analitzar aspectes retòrics i de gènere en un text literari, així com mètrics si és un text 

poètic. 

Identificar l’estructura, les parts i les característiques d’un text expositiu. 

Relacionar paraules relatives al camp semàntic de la cultura popular amb el seu 

significat. 

Saber caracteritzar oracions compostes per juxtaposició i coordinació a partir de 

l’encaix al mateix nivell 

sintàctic i de l’enllaç amb signe de puntuació o amb connector. 

Distingir proposicions coordinades copulatives, disjuntives i adversatives en funció de 

connectors i significat. 

Transformar proposicions juxtaposades en coordinades, i viceversa. 

Escriure correctament sinó i si no. 

Escriure correctament les grafies s, ss, c i ç representant el so de essa sorda. 

Distingir mots patrimonials i mots cultes i conèixer el sentit dels llatinismes més 

habituals. 



Extreure les idees principals de fragments significatius de les obres literàries de la 

Renaixença. 

Relacionar paraules del camp semàntic de la persona amb el seu significat. 

Identificar les proposicions principal i subordinada dins d’una oració composta per 

subordinació. 

Transformar les proposicions subordinades en sintagmes nominals, adjectivals i 

adverbials equivalents. 

Determinar la funció sintàctica d’una proposició subordinada substantiva en l’oració 

composta. 

Diferenciar conjuncions i pronoms relatius. 

Identificar proposicions d’infinitiu i distingir-les de casos de perífrasi verbal. 

Escriure correctament tan i tant. 

Escriure correctament les grafies p/b, t/d i c/g en posició final de síl·laba o de paraula. 

Explicar el significat de locucions, frases fetes, refranys i proverbis d’ús habitual. 

Relacionar fragments literaris modernistes amb els corrents esteticista i 

regeneracionista d’aquest 

moviment, a partir del tema, la intenció o l’estil Explicar les funcions de les llengües en 

la societat catalana actual. 

 

Classificar textos argumentatius segons el canal de transmissió, l’àmbit temàtic i la 

intenció. 

Relacionar paraules del camp semàntic de les accions dels animals amb el seu 

significat. 

Identificar proposicions subordinades adjectives a l’interior d’oracions compostes. 

Determinar si una proposició subordinada adjectiva té valor explicatiu o especificatiu. 

Determinar la funció d’un pronom relatiu dins de la proposició subordinada que 

introdueix. 

Corregir els pronoms relatius incorrectes continguts en un text. 

Escriure correctament que i què. 

Escriure correctament les grafies m, n, mm, mn, mp i nn. 

Identificar els manlleus més freqüents i relacionar-los amb una llengua concreta. 

Recordar les dades bàsiques de la història de la literatura catalana entre 1906 i 1939. 

Resoldre qüestions de comprensió i extreure les dades bàsiques d’un text divulgatiu 

humanístic. 

Reconèixer estructures inductives, deductives i ponderatives en textos argumentatius. 

Relacionar paraules del camp semàntic dels carros i els carruatges amb el seu 

significat. 

Identificar proposicions subordinades adverbials a l’interior d’oracions compostes. 

Determinar si una proposició subordinada adverbial és complement circumstancial o 

oracional. 

Donar exemples de proposicions adverbials de temps, de lloc, de manera i formades al 

voltant 

de les diferents formes no personals del verb. 

Escriure correctament les formes que i què i les paraules que porten l·l. 

Conèixer el significat de les principals interjeccions i onomatopeies. 



Recordar les dades essencials dels gèneres i les tendències literàries dels anys vint i 

trenta del segle XX. 

Analitzar i valorar dades relatives al coneixement i a l’ús del català, tant generals com 

d’aspectes concrets. 

Identificar les característiques textuals i gramaticals de textos instructius i predictius. 

Identificar, a l’interior d’un text, parts o seqüències pertanyents a diversos tipus de 

text segons la intenció. 

Relacionar paraules del camp semàntic dels cinc sentits amb el seu significat. 

Determinar si una proposició subordinada adverbial fa de complement circumstancial 

o oracional. 

Exemplificar les adverbials causals, finals, concessives, condicionals, comparatives i 

consecutives. 

Escriure correctament oracions amb les formes perquè i per què. 

Escriure correctament paraules amb la grafia h. 

Substituir mots imprecisos i genèrics per altres de més precisos. 

Corregir les faltes ortogràfiques, fonètiques i lèxiques més habituals. 

Distingir, en un text literari determinat, el motiu a partir del qual es construeix, el tema 

que tracta 

i la intenció de fons o el missatge que vol transmetre l’autor. 

Reconèixer les parts en què s’estructura una carta administrativa o comercial, una 

sol·licitud i un currículum. 

Redactar una carta de presentació, un currículum o una sol·licitud a partir dels 

respectius models. 

Relacionar paraules del camp semàntic del cos humà amb el seu significat. 

Relacionar paraules del lèxic administratiu i comercial amb el seu significat. 

Identificar, en una oració composta, els verbs, els signes de puntuació i els connectors. 

Separar les diferents proposicions que formen una oració composta i caracteritzar-les 

segons la tipologia apresa. 

Analitzar les diferents proposicions d’una oració composta de manera equivalent a 

com s’analitzen 

les oracions simples. 

Escriure correctament parelles d’homòfons. 

Distingir, en un text literari actual, el motiu a partir del qual es construeix, el tema que 

tracta i la intenció de fons o el missatge que vol transmetre l’autor. 

Recordar les dades essencials de la història de la literatura catalana, amb especial 

incidència en el segle XX. 

 

Matemàtiques 

Distingir els conjunts numèrics, i determinar els conjunts als quals pertany un nombre. 

Calcular l’expressió decimal d’un nombre racional, i assenyalar de quin tipus és. 

Obtenir la fracció generatriu d’un nombre decimal. 

Reconèixer i construir nombres irracionals. 

Ordenar i representar en la recta qualsevol conjunt de nombres reals. 

Representar i expressar intervals de nombres reals. 



Expressar un nombre irracional mitjançant una successió de nombres decimals per 

defecte, per excés i per una successió d’intervals encaixats. 

Arrodonir i truncar qualsevol nombre real, i determinar l’error absolut i relatiu comès i 

la cota d’error. 

Obtenir aproximacions d’un nombre irracional. 

Fer servir la calculadora per obtenir aproximacions. 

Escriure nombres en notació científica i operar-hi. 

Operar amb potències de base real i exponent natural. 

Determinar el signe d’una potència a partir de la seva base i el seu exponent. 

Desenvolupar les igualtats notables. 

Calcular potències d’exponent enter. 

Operar amb potències de base real i exponent enter. 

Reconèixer les parts d’un radical i obtenir radicals equivalents a un de donat. 

Expressar un radical com a potència d’exponent fraccionari, i a la inversa. 

Operar amb radicals. 

Racionalitzar expressions amb arrels al denominador. 

Calcular el valor numèric d’un radical. 

Fer sumes, restes, multiplicacions i divisions de polinomis. 

Aplicar la regla de Ruffini per dividir un polinomi entre el binomi (x - a). 

Trobar el valor numèric i les arrels d’un polinomi. 

Obtenir les arrels enteres d’un polinomi a partir dels divisors del terme independent. 

Factoritzar un polinomi. 

Fer operacions amb fraccions algebraiques. 

Reconèixer les equacions de primer i segon grau i classificar-les. 

Determinar el nombre de solucions de les equacions de segon grau pel seu 

discriminant. 

Resoldre equacions biquadrades. 

Resoldre equacions amb radicals, factoritzades i amb fraccions algebraiques. 

Resoldre inequacions de primer grau i representar el conjunt solució. 

Resoldre problemes mitjançant equacions de segon grau i inequacions de primer grau. 

Reconèixer inequacions de primer grau amb dues incògnites, i obtenir-ne solucions 

particulars i el conjunt solució. 

Resoldre sistemes d’equacions lineals. 

Classificar, segons el nombre de solucions, sistemes d’equacions lineals. 

Resoldre sistemes d’equacions no lineals. 

Resoldre sistemes d’inequacions de primer grau amb una incògnita, i representar el 

conjunt solució. 

Plantejar i resoldre problemes reals amb sistemes d’equacions i inequacions. 

Resoldre sistemes d’equacions lineals. 

Classificar, segons el nombre de solucions, sistemes d’equacions lineals. 

Resoldre sistemes d’equacions no lineals. 

Resoldre sistemes d’inequacions de primer grau amb una incògnita, i representar el 

conjunt solució. 

Plantejar i resoldre problemes reals amb sistemes d’equacions i inequacions. 

Reconèixer figures semblants i calcular-ne la raó de semblança. 



Obtenir figures semblants a una figura donada. 

Aplicar el teorema de Tales en contextos diferents. 

Resoldre problemes de semblança de triangles aplicant-hi els criteris de semblança. 

Conèixer les relacions que s’obtenen dels criteris de semblança en triangles rectangles. 

Utilitzar els coneixements de semblança en el càlcul de distàncies entre punts 

inaccessibles. 

Fer servir el concepte d’escala entre figures semblants. 

Calcular la raó de semblança de dues figures. 

Relacionar la raó de semblança de figures semblants amb la raó dels seus perímetres, 

àrees o volums. 

Reconèixer i determinar les raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. 

Obtenir raons trigonomètriques amb calculadora. 

Fer servir la relació fonamental de la trigonometria. 

Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir d’una d’aquestes raons. 

Resoldre un triangle rectangle, coneixent-ne dos costats o un costat i un angle agut. 

Obtenir les coordenades d’un vector a partir de les coordenades dels punts origen i 

extrem. 

Calcular el mòdul d’un vector, donades les seves coordenades. 

Trobar, gràficament i analíticament, sumes i restes de vectors, i el producte del vector 

per un nombre. 

Reconèixer i calcular l’equació vectorial d’una recta. 

Obtenir les equacions paramètriques d’una recta a partir de l’equació vectorial. 

Calcular les equacions paramètriques d’una recta que passa per dos punts. 

Determinar l’equació contínua d’una recta, a partir de l’equació vectorial. 

Calcular l’equació explícita d’una recta, a partir de l’equació contínua. 

Obtenir l’equació punt-pendent d’una recta, a partir de l’equació explícita. 

Calcular l’equació general d’una recta. 

Distingir si un punt pertany a una recta o no. 

Determinar la posició de dues rectes en el pla. 

Trobar el domini i el recorregut d’una funció, donada la seva gràfica i expressió 

algebraica. 

Obtenir imatges d’una funció. 

Calcular els punts de tall d’una funció amb els eixos de coordenades. 

Determinar si una funció és contínua o discontínua en un punt. 

Determinar el creixement i el decreixement d’una funció, i obtenir-ne els màxims i els 

mínims. 

Distingir les simetries d’una funció respecte de l’eix Y i de l’origen, i identificar si una 

funció és parella o imparella. 

Reconèixer si una funció és periòdica. 

Representar funcions definides a trossos. 

Obtenir el domini i el recorregut d’una funció de segon grau i analitzar-ne el 

creixement. 

Calcular els punts de tall d’una funció quadràtica amb els eixos. 

Representar gràficament una funció de segon grau a partir de l’estudi de les seves 

característiques, o bé mitjançant translacions. 



Estudiar i representar gràficament funcions de proporcionalitat inversa. 

Resoldre problemes en què apareguin funcions de proporcionalitat inversa. 

Reconèixer les funcions racionals i determinar-ne el domini. 

Representar una funció racional a partir de les translacions i les dilatacions de la 

gràfica de la funció y=k/x. 

Determinar analíticament i gràficament la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Determinar, analíticament i gràficament, la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Utilitzar la fórmula de l’interès compost. 

Calcular el logaritme d’un nombre i operar amb logaritmes. 

Interpretar i representar les gràfiques de les funcions logarítmiques. 

Determinar, analíticament i gràficament, la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Utilitzar la fórmula de l’interès compost. 

Calcular el logaritme d’un nombre i operar amb logaritmes. 

Interpretar i representar les gràfiques de les funcions logarítmiques. 

Determinar, analíticament i gràficament, la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Utilitzar la fórmula de l’interès compost. 

Calcular el logaritme d’un nombre i operar amb logaritmes. 

Interpretar i representar les gràfiques de les funcions logarítmiques. 

Determinar, analíticament i gràficament, la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Utilitzar la fórmula de l’interès compost. 

Calcular el logaritme d’un nombre i operar amb logaritmes. 

Interpretar i representar les gràfiques de les funcions logarítmiques. 

Determinar, analíticament i gràficament, la funció exponencial. 

Identificar i interpretar les gràfiques de les funcions exponencials. 

Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de problemes. 

Utilitzar la fórmula de l’interès compost. 

Calcular el logaritme d’un nombre i operar amb logaritmes. 

Interpretar i representar les gràfiques de les funcions logarítmiques. 

Distingir una relació funcional d’una estadística. 

Expressar en forma de taula les freqüències de dues variables. 

Representar una distribució bidimensional mitjançant un núvol de punts. 

Calcular el valor de la covariança d’una distribució bidimensional.  

Calcular el valor del coeficient de correlació lineal entre dues variables.  

Obtenir la recta de regressió d’una variable bidimensional. 



Fer estimacions i predicció a partir de la recta de regressió així com interpretar aquesta 

estimació. 

Fer servir el mètode del producte i el diagrama d’arbre en situacions de la vida 

quotidiana. 

Distingir entre variacions sense repetició i variacions amb repetició. 

Calcular el nombre de grups que es formen en el cas de variacions amb repetició i 

sense. 

Reconèixer les permutacions com a cas particular de les variacions, i calcular-ne el 

valor. 

Comprendre el concepte de combinacions i distingir-les de les variacions i les 

permutacions. 

Aplicar les propietats dels nombres combinatoris per obtenir la potència d’un binomi. 

Fer servir la combinatòria en la resolució de problemes de la vida quotidiana. 

Distingir entre experiments aleatoris i experiments deterministes. 

Reconèixer els esdeveniments d’un experiment aleatori, i fer-hi operacions. 

Utilitzar la relació entre freqüència relativa i probabilitat. 

Calcular la probabilitat d’esdeveniments equiprobables mitjançant la regla de Laplace. 

Distingir quan dos esdeveniments són compatibles o incompatibles, i trobar-ne les 

probabilitats. 

Obtenir probabilitats en contextos de no equiprobabilitat. 

Distingir entre experiments aleatoris simples i compostos. 

Resoldre problemes en contextos de probabilitat condicionada. 

Calcular probabilitats d’esdeveniments independents i dependents. 

Aplicar la regla del producte en problemes de probabilitat. 

 

Ciències de la naturalesa 

Exposar i comprendre els diferents postulats de la teoria cel·lular,i les aportacions que 

s’hi han fet. ( 

Enumerar els diferents nivells d’organització i identificar a quin nivell pertany una 

matèria determinada.  

Comparar la cèl·lula procariota i l’eucariota, l’animal i la vegetal, i reconèixer la funció 

dels orgànuls cel·lulars.  

Anomenar els diferents components del nucli, indicar la funció que fan i diferenciar 

entre nucli interfàsic i en divisió.  

Distingir les parts d’un cromosoma i aplicar els conceptes sobre cromosomes en la 

resolució de problemes senzills.  

Reconèixer les fases de la mitosi i la meiosi, i saber quines diferències hi ha entre els 

dos processos i quin és el significat biològic que tenen.  

Identificar les etapes dels diferents cicles biològics i comparar-los entre ells. 

Distingir els diferents àcids nucleics i els seus components.  

Descriure la replicació de l’ADN.  

Conèixer que els gens estan constituïts per ADN i saber on s’ubiquen 

en els cromosomes.  

Reproduir els mecanismes de l’expressió genètica per mitjà del codi genètic. 

Reconèixer el paper de les mutacions en la diversitat genètica.  



Analitzar les repercussions sanitàries i socials dels avenços 

en el coneixement del genoma.  

Valorar críticament les conseqüències dels avenços actuals en el camp de la 

biotecnologia 

Diferenciar les formes de reproducció dels éssers vius. 

Conèixer els conceptes bàsics de genètica.  

Resoldre problemes pràctics d’un i de dos caràcters utilitzant els encreuaments de les 

lleis de Mendel.  

Obtenir informació sobre la transmissió de determinats caràcters en la nostra espècie 

per mitjà de la resolució de problemes 

Calcular percentatges i freqüències dels genotips i fenotips de la descendència d’una 

parella 

Resoldre problemes pràctics d’herència i d’herència lligada al sexe. 

Reconèixer l’aplicació dels conceptes de la genètica mendeliana per al coneixement de 

l’herència en algunes malalties. 

Descriure les teories que miren d’explicar l’origen de la vida.  

Conèixer i diferenciar els aspectes principals de la teoria fixista i les evolucionistes.  

Explicar les proves que avalen l’evolució de les espècies.  

Conèixer els mecanismes que intervenen en l’evolució de les espècies. 

Comprendre l’origen de les diferents espècies.  

Conèixer les característiques bàsiques del procés d’hominització.  

Compondre diferents esquemes que expliquin els continguts de la unitat. 

Comprendre les diferències que hi ha entre relleu i paisatge, i la seva condició 

dinàmica. 

Diferenciar els conceptes de meteorització, erosió, transport i sedimentació.  

Reconèixer en els relleus els efectes produïts pels diferents agents geològics externs.  

Reconèixer i descriure les diverses formes del relleu, associant-les amb el modelat 

característic.  

Conèixer els factors que condicionen el modelat del relleu. 

Relacionar les característiques internes de la Terra amb la seva repercussió sobre els 

fenòmens superficials.  

Conèixer les teories fixistes i mobilitzes.  

Conèixer la teoria de la deriva continental i els arguments que es van aportar a favor 

seu.  

Comprendre els principis i les proves de la tectònica de plaques. 

Definir i classificar les plaques litosfèriques i els moviments relatius.  

Relacionar el moviment de les plaques amb els processos geològics que produeixen 

Conèixer i valorar l’avenç que va significar la consolidació de la tectònica de plaques 

entre els científics. 

Comprendre com es produeixen els fenòmens propis de la dinàmica interna de la 

Terra.  

Relacionar els fenòmens convectius i les seves manifestacions sobre l’escorça 

terrestre.  

Explicar la formació dels relleus associats a la tectònica de plaques. 

Reconèixer els elements i els tipus de deformacions que afecten les roques. 



Analitzar l’evolució del paisatge des de la influència de la dinàmica interna i externa 

Conèixer els riscos geològics i les mesures que ens ajuden a disminuir-ne els efectes 

Explicar les diferents teories sobre l’estudi dels processos geològics en el passat.  

Diferenciar les característiques i els principis dels sistemes de datació geocronològica.  

Analitzar el procés de fossilització i el valor dels fòssils en el coneixement de la història 

de la Terra.  

Saber la divisió del temps en la història de la Terra. 

Descriure els processos geològics més importants de la història de la Terra.  

Estudiar les espècies animals i vegetals més importants en les diferents divisions de la 

història de la Terra.  

Analitzar els esdeveniments més destacats de la història geològica d’Espanya. 

 

Ciències socials 

Situar en el temps i en l’espai els períodes i els fets transcendents, i els processos 

històrics rellevants que s’estudien en aquest curs, identificant el temps històric en el 

món, a Europa, Espanya i Catalunya, i aplicant les convencions i els conceptes habituals 

en l’estudi de la història. 

Identificar les causes i les conseqüències de fets i processos històrics significatius, 

establir connexions entre elles i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els 

fets socials. 

Enumerar les transformacions que es produeixen a Europa en el segle XVIII, prenent 

com a referència les característiques socials, econòmiques i polítiques de l’Antic 

Règim, i explicar els trets propis del reformisme borbònic a Espanya i les 

conseqüències que té a Catalunya. 

Identificar els trets fonamentals dels processos d’industrialització i modernització 

econòmica i de les revolucions liberals burgeses, valorar els canvis econòmics, socials i 

polítics que van comportar, i identificar les peculiaritats d’aquests processos a Espanya 

i a Catalunya. 

Explicar les raons del poder polític i econòmic dels països europeus a la segona meitat 

del segle XIX, i identificar els conflictes i els problemes que caracteritzen aquests anys, 

tant internacionalment com a l’interior dels estats, especialment els que estan 

relacionats amb l’expansió colonial i amb les tensions socials i polítiques. 

Caracteritzar i situar en el temps i en l’espai les grans transformacions i conflictes 

mundials que han tingut lloc en el segle XX i aplicar aquest coneixement a alguns dels 

problemes internacionals més destacats de l’actualitat. 

Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l’evolució política i econòmica 

d’Espanya i de Catalunya durant el segle XX i els avenços i els retrocessos fins a 

aconseguir la modernització econòmica, la consolidació del sistema democràtic i la 

pertinença a la Unió Europea. 

Fer treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política en el món actual, 

indagant-ne els antecedent històrics, analitzant-ne les causes i plantejant possibles 

desenllaços, i fent servir fons d’informació pertinents, incloses algunes que ofereixin 

interpretacions diferents o complementàries d’un mateix fet.  

 

Educació física 



 

Planificar i posar en pràctica escalfaments autònoms per a una activitat concreta. 

Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir del 

coneixement de sistemes i mètodes d'entrenament. 

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

Realitzar exercicis d'acondicionament físic atenent a criteris de correcció postural com 

a estratègia per a la prevenció de lesions. 

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

Participar en l'organització i posada en pràctica de torneigs o competicions esportives. 

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

musical. 

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

Planificar una activitat en el medi natural, seleccionant l'equipament adient, seguint 

les normes bàsiques de seguretat i cercant informació significativa de la zona en 

relació amb les activitats a realitzar. 

 

 

Anglès 

Aprendre vocabulari nou sobre el dormitori i mitjançant el joc del penjat. 
Fer servir correctament les estructures: First conditional. Future time clauses. Going to, will, 
might. 
Llegir sobre el Feng shui i sobre la vida a altres llocs. 
Descriure l’habitació ideal segons el Feng shui i l’escola del futur. 
Presentar ideas. 
Aprendre a pronunciar: /əU/ and /Å/. 
Escriure prediccions. 
Aprendre vocabulari nou: City life. Adjectives for emotions. Jobs. Life experiences. Bedroom 
objects. The environment. 
Fer servir correctament les estructures: Too much, too many, not enough. Quantifiers. Present 
perfect. Been v. gone. Just. First conditional. Future time clauses. Going to, will, might. 
Escriure un blog. 
Parlar d’una reunió de classe a l’any 2030. 
Planificar un dia verd a l’escola. 
Aprendre cantant cançons.  
Aprendre vocabulari nou sobre equipaments d’esports i els records. 
Fer servir correctament les estructures: Present perfect with for/since. How long? Present 
perfect v. past simple. 
Llegir sobre la història de l’esport. 
Descriure una persona o grup. 
Aprendre a utilitzar correctament How long? 



Aprendre a pronunciar: for i since. 
Escriure ressenyes cinematogràfiques. 
Aprendre vocabulari nou sobre tipus de pel·lícules i el lleguatge darrera la càmera. 
Fer servir correctament les estructures: Present and past passive: affirmative. Present and past 
passive: negative. Active v. passive. 
Llegir sobre les millors pel·lícules del segle XXI i com es fa un videojoc. 
Parlar sobre pel·lícules i fer un joc. 
Fer recomanacions per a un regal. 
Aprendre a pronunciar alguns connectors. 
Escriure un llista de gèneres cinematogràfics. 
Aprendre vocabulari nou sobre la comunicació i els sentits. 
Fer servir correctament les estructures: Can, could, will be able to. Sense verbs. 
Llegir sobre un animal màgic i la història del llenguatge Braille. 
Parlar sobre possibilitats i de fer un anunci per a televisió. 
Oferir ajut. 
Aprendre a pronunciar formes contretes. 
Escriure sinònims i projectes. 
Aprendre vocabulari nou: Sports equipment. Life box. Film genres. Behind the camera. 
Communication. Sense verbs. 
Fer servir correctament les estructures: Present perfect with for/since. How long? Present 
perfect v. past simple. Present and past passive. Active v. passive. Can, could, will be able to. 
Sense verbs. 
Llegir un article sobre els reproductors d’MP3 
Parlar d’una subhasta benèfica. 
Crear una revista. 
Aprendre cantant cançons. 

 

 

 

INDICADORS QUANTITATIUS DE PROGRÉS.  

Per tal de poder dur un seguiment correcte, i el més òptim possible dels aprenentatges i el 

procés educatiu dels alumnes i del centre, hem escollit els indicadors següents per tal de situar 

la posició dels/de les alumnes i del grup/classe en el món educatiu i poder determinar l’estat i 

l’adquisició de les competències pròpies de cada etapa i/o nivell, tan educatiu com evolutiu. 

Els indicadors són:  

· Proves de competències bàsiques de 6è  

. Proves de competències bàsiques de 4t d’ESO. 

· Prova d’avaluació diagnòstica de 5è  

· Avaluació inicial a cada nivell  

· Avaluació final a cada nivell  

· Nombre d’aprovats al finalitzar el cicle  

  



14. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT, DE LES FAMÍLIES I DEL PROFESSORAT  

Drets i deures dels alumnes  

Drets dels alumnes  

a) Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat.  

b) A més dels drets reconeguts en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia i en la 

regulació orgànica del dret a l’educació, els alumnes tenen dret a:  

c) l’accés a l’educació en condicions d’equitat i a la igualtat d’oportunitats;  

d) rebre una educació que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el seu ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i valori l’esforç i el rendiment;  

e) la valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés personal, i a ser 

informats dels criteris i dels procediments d’avaluació;  

f) ser educats en la responsabilitat;  

g) una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i 

de cooperació;  

h) ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i de compensació;  

i) rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament;  

j) participar de manera individual i de manera col·lectiva en la vida del centre;  

k) reunir-se, i si escau, a associar-se, en el marc de la legislació vigent;  

l) rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i personal;  

m) gaudir d’unes condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

Deures dels alumnes  

a) Estudiar per aprendre és el deure principal dels/de les alumnes. Aquest deure 

comporta l’assistència a classe, l’obligació de participar en les activitats docents del 

centre, l’esforç en l’aprenentatge i el respecte als/les altres alumnes i a l’autoritat del 

professorat.  

b) respectar els membres de la comunitat educativa i no discriminar-los. 

c) complir les normes de convivència del centre;  

d) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre;  

e) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi;  

f) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.  

Drets i deures de les famílies  

Drets de les famílies 

a) Les mares, els pares o els tutors dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre:  

El projecte educatiu.  

El caràcter propi del centre.  

Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.  

La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a les 

famílies.  

Les normes d’organització i funcionament del centre.  

Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les 

famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació 

rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.  



La programació general anual del centre.  

Les beques i els ajuts a l’estudi.  

b) Les famílies tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills, 

per mitjà de la tutoria.  

c) Les famílies tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del 

centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure 

de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret 

de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar.  

Drets i deures en l’exercici de la funció docent  

Els mestres, en l’exercici de la funció docent, tenen, entre d’altres, els drets següents:  

a) Exercir l’ensenyament de les àrees i les matèries que tenen encomanats, d’acord 

amb les seves especialitats i formació, participar en la seva programació i avaluar el 

rendiment escolar.  

b) Intervenir en l’organització de les activitats complementàries programades pel 

centre dins o fora del recinte educatiu, i participar-hi, si hi són incloses, en llur jornada 

laboral.  

c) Participar en l’activitat d’avaluació que determinin les administracions educatives o 

els centres mateixos.  

d) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos 

d’ensenyament corresponents.  

e) Intervenir en activitats de formació permanent.  

f) Promocionar-se professionalment.  

g) Poder accedir fàcilment a la informació sobre l’ordenació docent.  

h) Dret de participar en els òrgans del centre.  

Tenen els deures següents:  

a) Exercir l’activitat d’ensenyament d’acord amb els principis, els valors, els objectius i 

els continguts del projecte educatiu.  

b) Contribuir al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotor, ètic i social de 

l’alumnat, tot posant atenció al seu ritme d’aprenentatge.  

c) Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i el seu rendiment i participar en 

altres processos d’avaluació.  

d) Assumir la tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i 

prestar suport al seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.  

e) Orientar, des de la perspectiva educativa, acadèmica i professional, els alumnes, en 

col·laboració, si escau, amb els serveis o els departaments especialitzats.  

f) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat per tal de fomentar en l’alumnat els valors de la 

ciutadania democràtica.  

g) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i 

orientar-les perquè hi cooperin.  

h) Participar en la coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els 

encomanin.  

i) Actualitzar-se professionalment i dur a terme, d’acord amb la direcció del centre i els 

resultats dels processos d’avaluació, les actuacions necessàries per a la millora 

contínua de la pràctica professional vinculada a l’exercici i la docència.  



La convivència  

Dret i deure de convivència  

1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i 

així ho expressem en aquest projecte educatiu.  

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els 

àmbits de l’activitat del centre.  

4. La direcció i el professorat del centre, sens perjudici de les competències del consell 

escolar ostenten el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta 

funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre.  

La direcció del centre garanteix la informació suficient i crea les condicions necessàries 

perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.  

5. El nostre centre estableix, en el RRI i en les normes de convivència, els mecanismes 

de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes, i fórmules per mitjà de les quals 

les famílies es comprometin a cooperar en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, 

l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu.  

Principis generals  

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, 

vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del 

centre.  

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 

finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 

principis i criteris següents:  

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 

compliment dels deures dels afectats.  

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 

per a l’alumnat i el professorat.  

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.  

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb 

els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.  

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 

activitats d’utilitat social per al centre educatiu.  

Mediació  

1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 

puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 

conflicte perquè puguin arribar per sí mateixes a un acord satisfactori.  

Tipologia i competència sancionadora  

3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels/les alumnes són objecte de 

correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 

d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 

menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció 

de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, 

encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o 



hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la 

comunitat educativa.  

Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions  

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els/les alumnes de 

l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. 

En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra 

la integritat física o la dignitat personal dels alumnes.  

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 

escolar en què es troben els/les alumnes afectats/des, llurs circumstàncies personals, 

familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de 

tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels/les 

alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la 

imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa la LEC.  

Faltes i sancions relacionades amb la convivència  

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 

les conductes següents:  

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal.  

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de la vida escolar.  

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a aquests actes.  

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.  

2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació 

per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 

afectats s’han de considerar especialment greus.  

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades 

per l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, 

en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 

finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació 

definitiva per a cursar estudis al centre.  

Responsabilitat per danys  

Els/les alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions o el material del centre, o en sostreguin material han de reparar els 

danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els 

correspongui, a ells/elles mateixos/es o a les mares, als pares o als tutors, en els 

termes que determina la legislació vigent.  

  



 

15. ANNEXES  
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Carta de compromís educatiu 

Les persones sota signants: 

Na Núria Martí Atset amb DNI 46536533N, Directora del centre docent privat concertat Ramiro de 

Maeztu i En/Na ________________________________ (pare, mare, tutor, tutora ) de l’alumne/a 

___________________________________, reunits a la localitat de Badalona, amb data 

__________________ 

MANIFESTEN 

Que la Llei d’Educació de Catalunya, preveu la confecció de la Carta de Compromís Educatiu, i el Decret 

102/2010 d’Autonomia dels Centres educatius, al seu Art.7 la regula. 

Que, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, 

determinen, de mutu acord, que la relació família-centre, es regirà per un esperit de col·laboració mútua i 

confiança per tal de contribuir i incidir conjuntament en la formació dels alumnes. 

Que pels motius exposats, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual va ésser aprovada pel 

Consell Escolar del centre en la sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2011. 

1. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/alumna. 

2. Informar la família i l’alumne/alumna sobre els criteris que s’aplicaran per a l’avaluació del 

rendiment acadèmic de l’alumnat. 

3. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne/alumna i mantenir-ne informada la família. 

4. Mantenir comunicació regular amb la família per tal de facilitar el adequat seguiment de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne/a.  

5. A què els alumnes rebin una educació, amb la màxima garantia de qualitat, conforme els fins 

establerts en la Constitució, en l’Estatut de Catalunya, en les lleis educatives i en el projecte 

educatiu del centre, en especial.. 

6. Informar als pares i les mares sobre el procés d’aprenentatge i integració socioeducativa i fomentar 

la seva participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills. 

7. Escoltar als pares/les mares en aquelles qüestions que afectin a l’orientació acadèmica i 

professional dels seus fills. 

8. Procurar i propiciar l’adequada col·laboració entre el centre i la família per assolir la millora 

permanent en la tasca  educativa i reconèixer i respectar la responsabilitat i la capacitat educativa 

que correspon als pares/mares. 

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos  



Per part de la família: 

1. Respectar el caràcter propi del centre. 

2. Reconèixer l’autoritat de l’equip directiu i del professorat i abordar les possibles diferencies sense 

menystenir mai l’autoritat. 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill/de la filla i desenvolupar i afavorir les necessàries 

complicitats en l’aplicació del projecte educatiu. 

4. A que el nostre fill o filla s’esforci per a aconseguir el màxim desenvolupament. 

5. Adoptar les mesures que puguin afavorir el rendiment i progrés escolar del nostre fill o filla, 

d’acord amb el centre. 

6. Al seguiment de l’evolució acadèmica del nostre fill o filla 

7. Fomentar el respecte per a tots els components de la comunitat educativa 

8. Facilitar al centre, amb puntualitat, les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al 

procés d’aprenentatge. 

9. Fomentar el bon ús dels materials i de les instal·lacions. 

10. Participar en les activitats que estableixi el centre per millorar el rendiment del nostre fill o filla. 

11. Informar al nostre fill o filla del contingut d’aquets compromisos. 

12. Instar el fill/la filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, 

aquelles que afectin la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes. 

13. Com a principals responsables en l’educació dels fills, seguir el procés educatiu dels mateixos, 

provocar les circumstàncies adients que fora i dintre del centre puguin fer més efectiva l’acció 

educativa de l’escola i informar als educadors d’aquells aspectes de la personalitat i circumstàncies 

dels seus fills que estimin convenients per ajudar a la seva formació. 

14. Vetllar per tal que el fill/la compleixi amb el seu deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i 

puntual a les activitats acadèmiques, així com la realització a casa de les tasques encomanades. 

15. Facilitar al centre les informacions necessàries amb relació amb el fill/filla que siguin rellevants 

pel seu procés d’ensenyament-aprenentatge.   

16. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

17. A la col·laboració econòmica per al sosteniment del centre, abonant en els períodes fixats les 

quotes establertes conforme a la normativa vigent, contribuint voluntàriament el manteniment 

econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola te subscrit en 

l’administració educativa. 

18. En cas de malaltia dels fills, tenir informat al centre i seguir les indicacions de prevenció sanitària. 

19. Informar al fill/la sobre el contingut d’aquesta carta de compromís educatiu.  

20. Garantir la higiene personal i indumentària dels fills d’acord amb el reglament del centre.  

21. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, i si 

s’escau el seu contingut, a l’inici de cada etapa educativa. 

 

Badalona, _______________________de 201_ 

                      Pel centre:                           La família      

 Núria Martí Atset    (pare, mare o tutor/a)      

 

 
 
  



 
 
 
 
d- Consentiment explícit davant la inscripció de menors a activitats. 
 
 
   

Consentiment explícit (INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DE MENORS) 

   
 
Badalona, en data 12 de setembre de 2019 
 
COL.LEGI RAMIRO DE MAEZTU (AGENJU S.L.) és el responsable del tractament de les seves 
dades personals i l'informa que seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), essent la finalitat del tractament la realització de 
activitats de lleure i formació Les seves dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu 
per mantenir la fi del tractament i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment. 
 
Drets que l’assisteixen: Dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament. Dret a 
presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament 
no s'ajusta a la normativa vigent. 
 
Podrà exercir els drets a C\ Ramiro de Maeztu, s/n 08913 Badalona (BARCELONA). 
 
Si No Autoritzo els següents tractaments: 
O O   Participar de les activitats del Responsable. 
O O   En cas de necessitat, portar-lo al metge acompanyat per educadors/es del responsable. 
O O   Rebre informació sobre les activitats del Responsable. 
O O   Enregistrament d'imatges i vídeos de les activitats per a ser penjades en els murals 
interns del centre, així com la publicació en anuaris, calendaris i altres mitjans de comunicació 
del Responsable incloses les xarxes socials del mateix. 
 
Jo, ..................................................................................... com a mare/pare o tutor ,amb 
NIF/NIE/Passaport ................................... amb domicili a 
................................................................................. núm ................., CP ................, Població 
....................................................., consento el tractament de les dades en els termes exposats. 
 
Badalona, en data 12 de setembre de 2019 
 
 
Signatura:........................................... 
 
 
 
Telèfons de contacte:....................................................... 
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