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1. Anexo 1. Resume en forma de tabla de los objetiv os de las asignaturas que 
conforman el tercer curso de la ESO. 

 

Toda la información que se presenta está extraída directamente del Decreto 143/2007. Parte 
de la información es presentada en catalán. 

• Ámbito de lenguas : Lengua Catalana y literatura, Lengua Castellana y l iteratura y 
Lenguas extranjeras.  

Objectius  
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un 
mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle xxi, per a l’entesa i mediació entre 
persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació 
i estereotips lingüístics. 
2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües de 
l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació i 
en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, 
apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 
3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o 
escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i 
per a la seva participació en les creacions culturals. 
4. Aconseguir la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final 
de l’educació obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 
5. Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de 
continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres 
persones i cultures. 
6. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de 
la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats 
informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. 
7. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera 
coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud 
respectuosa i de cooperació. 
8. Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua 
estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud adequada, 
participativa, oberta i respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia. 
9. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, 
social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 
10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions 
dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i 
col·lectiva. 
11. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les 
normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que 
s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. 
12. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les 
varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural. 
13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi 
aprenentatge i el dels altres. 
 

• Ciencias de la naturaleza: Física y Química y Biolo gía y Geología. 

Objectius   
1. Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets rellevants de la 
vida quotidiana així com per analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament 
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tecnocientífic. 
2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic, ja sigui manipulativament o a 
través de simulacions, per plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir 
d’evidències i proves experimentals, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre 
decisions sobre canvis en la natura, produïts o no per les persones. 
3. Comprendre missatges de contingut científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant el 
llenguatge oral i escrit i fent servir quan calgui altres llenguatges i recursos, especialment els 
provinents de les TIC, que puguin ajudar a fer la comunicació més eficaç. 
4. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, 
valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions. 
5. Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes abordables amb els 
conceptes i procediments propis de les ciències, demostrant iniciativa i creativitat en el 
plantejament de propostes i ajudant els companys i companyes en la regulació de les 
dificultats que es manifesten. 
6. Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la salut 
individual i comunitària fonamentats en els coneixements bàsics científics, utilitzant estratègies 
que permetin enfrontar-se als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb 
l’alimentació, les addiccions, la sexualitat i la prevenció de les malalties en general. 
7. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la 
ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de 
decisions sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista a 
assegurar un futur més sostenible. 
8. Reconèixer que, per a l’exercici de moltes professions, es necessiten coneixements 
científics i saber aplicar processos propis d’aquest camp del saber. 
9. Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les 
pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en 
el coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 
10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i situar els coneixements científics més importants 
en un context històric, per comprendre tant la gènesi dels conceptes i teories fonamentals com 
les interaccions entre la ciència, la tecnologia i la societat. 
 

• Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

Objectius  
1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements 
bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a resultat 
de les interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, 
valorant les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se’n deriven 
i la necessitat de garantir la sostenibilitat. 
2. Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, d’Europa, d’Espanya i de 
Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació 
entre elements físics i humans. 
3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens 
polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves 
conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i 
col·lectius dels processos. 
4. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments rellevants de la 
història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya. Assolir una perspectiva 
global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat 
social i cultural i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del 
passat i la construcció del futur. 
5. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de 
drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la 
convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i 
opinions diferents dels propis, valorant-los críticament. 
6. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la 
seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques 
dins del seu context. 
7. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, 
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seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos 
(lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés 
d’aprenentatge. 
8. Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo 
amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la 
matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació). 
9. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació 
com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes 
específiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts utilitzades. 
10. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les consecucions de 
la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de les llibertats. Assumir 
els valors democràtics en la convivència escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i 
discriminatòries. 
11. Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat, valorant la 
necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els valors de la cultura de la 
pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable, solidària, 
participativa i dialogant. 
12. Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes 
rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de 
la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social de l’entorn. 
 

• Educación física 

Objectius  
1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat 
física comporta per a la salut individual i col·lectiva. 
2. Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat 
de vida. 
3. Fer activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la 
condició física per respondre davant de diferents situacions. 
4. Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com 
hàbit de vida saludable. 
5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i 
cura de l’entorn en les activitats en el medi natural. 
6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives en l’àmbit de la competició i en 
el temps de lleure per a la millora de la condició física. 
7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació. 
8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de 
millora personal. 
9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació 
d’activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat. 
10. Adoptar una actitud crítica davant del tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la 
societat actual i valorar-ne els aspectes positius. 
 

• Educación para el desarrollo personal y ciudadano 

Objectius  
1. Aprendre a ser i actuar de manera autònoma 
2. Aprendre a conviure 
3. Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 
 

 

• Educación visual y plástica 
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Objectius  
1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural 
propis, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i 
funcionals, així com tenir en compte altres realitats culturals, com a forma d’enriquiment 
cultural i de generar nous coneixements. 
2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant-ne els continguts, 
entenent-los com a part de la diversitat cultural i contribuint al seu respecte, conservació i 
millora. 
3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, 
les idees, les emocions, els sentiments, les vivències…, mostrant les adequades 
competències comunicatives i expressives. 
4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que 
permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i 
comunicar-se. 
5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i 
emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans provinents d’altres àmbits del 
coneixement. 
6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les 
propostes i creacions personals i col·lectives. 
7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de 
realització d’un objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del 
projecte l’estat de consecució. 
8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, 
crítiques i comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i 
afavoreixin el diàleg i la col·laboració. 
9. Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de 
representació, les proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces 
per a la comunicació. 
10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges de la cultura 
visual i mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant-ne l’origen, els canals, els 
àmbits dels quals provenen i la funció. 
 

• Matemáticas 

Objectius  
1. Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la història 
com des de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per 
analitzar tot tipus de fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els 
diferents àmbits de la vida. 
2. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en 
situacions de l’entorn, en altres disciplines i en les mateixes matemàtiques, aplicant i adaptant 
diverses estratègies i justificant-ne l’elecció. 
3. Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals de les 
matemàtiques, així com el valor d’actituds com la perseverança, la precisió i la revisió. 
4. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic propi i comunicar-lo als companys i 
companyes, professorat i altres persones amb coherència i claredat, utilitzant i creant 
representacions matemàtiques que possibilitin aquesta comunicació. 
5. Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot integrant-les en el 
conjunt de sabers que ha anat adquirint des de les diferents matèries així com des de la 
perspectiva del seu paper a la societat actual. 
6. Mostrar confiança en la pròpia capacitat per resoldre problemes, afrontar-ne la resolució 
amb actitud positiva i assolir un nivell d’autoestima que li permeti gaudir dels aspectes 
creatius, manipulatius, estètics i útils de les matemàtiques. 
7. Comprendre el significat dels diferents tipus de nombres i de les operacions. Calcular amb 
fluïdesa, fer estimacions raonables i utilitzar els mitjans tecnològics per obtenir, tractar i 
representar informació, així com per calcular. 
8. Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics per 
identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre 
variables. 
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9. Identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn i utilitzar la visualització, el 
raonament matemàtic i la modelització geomètrica per descobrir i provar propietats 
geomètriques i per resoldre problemes. 
10. Reconèixer la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en el 
desenvolupament de la ciència i aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiades per 
obtenir mesures (de manera directa i indirecta) i fer estimacions raonables, en contextos 
diversos. 
11. Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per analitzar-les 
críticament i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els mètodes estadístics 
apropiats (recollida, organització, anàlisi i presentació de dades) per poder respondre-les. 
 

• Música 

Objectius  
1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i 
personal. 
2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, 
respecte i sensibilitat estètica. 
3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la 
pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 
4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació 
musical i per a l’expressió corporal. 
5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, al 
centre o a la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú. 
6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions 
amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 
7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els 
coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 
8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb 
autonomia i esperit crític. 
9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i 
claredat, respectant les persones i els valors democràtics. 
10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musicals com a fonts de gaudi, d’enriquiment 
personal i de coneixement d’un mateix i del món. 
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2. Anexo 2. Resumen en forma de tabla de los conten idos y criterios de evaluación de 
las asignaturas que conforman el tercer curso de la  ESO. 

 

Toda la información que se presenta está extraída directamente del Decreto 143/2007. Parte 
de la información es presentada en catalán. 

• Ámbito de lenguas : Lengua Catalana y literatura, Lengua Castellana y l iteratura y 
Lenguas extranjeras.  

Català i  Castell à 
Continguts  Criteris d’avaluació  
Participació en interaccions 
orals, escrites i audiovisuals. 
 
Comprensió de missatges 
orals, escrits i audiovisuals. 
 
Expressió de missatges orals, 
escrits i audiovisuals. 
 
Coneixements del 
funcionament de la llengua i 
del seu aprenentatge. 

• Participar activament i reflexivament en interaccions orals, 
escrites i audiovisuals per a l’aprenentatge i per a les 
relacions socials, dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels 
recursos de les TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les convenientment. 
• Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) de la vida 
acadèmica, d’altres situacions comunicatives o procedents 
dels mitjans de comunicació: predictius, persuasius i dels 
gèneres periodístics informatius i d’opinió. 
• Comprendre textos literaris, propers als interessos de 
l’alumnat o curosament seleccionats per la seva adequació 
en temàtica i grau de dificultat. 
• Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, 
procedents dels mitjans de comunicació, relacionades amb 
les tipologies expositives i persuasives. 
• Fer explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat 
d’interès amb ajuda de mitjans audiovisuals i dels recursos 
de les TIC. 
• Utilitzar tècniques d’anàlisi del contingut de textos orals i 
escrits mitjançant l’ús d’eines informàtiques per elaborar 
xarxes i diagrames conceptuals. 
• Cercar informació per comprendre i ampliar el contingut dels 
missatges orals, escrits o audiovisuals, utilitzant diverses 
estratègies i suports. 
• Produir textos, orals i escrits, de diferents tipus i amb 
diferents formats: predictius, persuasius i gèneres periodístics 
informatius i d’opinió, usant procediments de planificació i 
elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees 
(precisió lèxica, connectors, signes de puntuació). Aplicar les 
estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical 
dels textos. 
• Aplicar diferents procediments per enriquir els textos orals, 
escrits o audiovisuals. 
• Mostrar interès per a la millora de l’expressió oral, escrita i 
audiovisual pròpia i aliena i respectar les opinions d’altre. 
• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa 
adequada a l’edat; avaluar l’estructura i l’ús dels elements del 
gènere, l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor o 
autora; situar el sentit de l’obra en relació amb el seu context 
i amb la pròpia experiència. 
• Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la 
valoració de textos breus o fragments, tot tenint en compte 
alguns temes i motius recurrents, les característiques del 
gènere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la funcionalitat 
dels recursos retòrics del text. 
• Crear textos, en suport paper o digital, prenent com a model 
un text literari treballat a l’aula o fer-ne alguna transformació 
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senzilla. 
• Reconèixer i valorar la diversitat lingüística d’Europa i del 
món, amb especial atenció a la realitat de la família 
lingüística romànica i de la realitat de les llengües a Europa. 
• Participar activament i reflexivament en l’avaluació 
(autoregulació, coavaluació) del propi aprenentatge i el d’altre 
amb una actitud activa i de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i ús de les llengües. 

 

Llengua estrangera  
Continguts  Criteris d’avaluació  
Participació en interaccions 
orals, escrites i audiovisuals. 
 
Expressió de missatges orals, 
escrits i audiovisuals. 
 
Coneixements del funcionament 
de la llengua i del seu 
aprenentatge. 

• Participar en converses i simulacions breus, relatives a 
situacions habituals o d’interès personal i amb finalitats 
comunicatives diferents, utilitzant les convencions pròpies 
de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les 
dificultats durant la interacció. 
• Ús de fórmules característiques del llenguatge formal i de 
l’informal en les comunicacions orals i escrites. 
• Comprendre la idea general i informacions específiques 
de missatges i documents autèntics incloent-hi els 
procedents dels mitjans de comunicació, i semiautèntics en 
suport i format de tipologia diversa, sobre temes d’interès 
dels àmbits personal i educatiu. 
• Comprendre la informació general i l’específica de 
diferents textos escrits, autèntics i adaptats, d’extensió 
variada, i reconèixer la seva intenció comunicativa. 
• Elaborar de forma semicontrolada textos de tipologia 
diversa, orals i escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les 
estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per 
marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als 
destinataris o destinatàries. 
• Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema 
lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de 
comunicació, com a instrument d’autoaprenentatge i 
d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i 
per comprendre les produccions d’altri. 
• Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament 
autònoma per buscar informació, produir textos a partir de 
models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i per 
establir relacions personals orals i escrites, i mostrar interès 
pel seu ús. 
• Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta 
envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia. 
• Participar en l’autocorrecció i l’avaluació de les 
produccions pròpies i les d’altri, i mostrar una actitud activa 
i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües. 
• Participar activament en el treball col·laboratiu. 

 

• Ciencias de la naturaleza: Física y Química y Biolo gía y Geología.  

Continguts  Criteris d’avaluació  
La matèria a l’univers 
 
Les reaccions químiques 
 
Energia i canvis químics 
 

• Seleccionar la millor conclusió en funció de les 
evidències recollides en un procés de recerca, identificar 
els supòsits que s’han assumit al deduir-la, i 
argumentar-la tenint present raons a favor i en contra. 
• Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i 
distingir si es tracten d’elements, compostos o mescles 
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La reproducció humana 
 
La nutrició humana 
 
Les respostes del cos 
 
Interacció entre els subsistemes 
de la T erra i l’activitat humana 

a partir de dissenyar processos per obtenir evidències 
experimentals. Utilitzar la taula periòdica per obtenir 
dades d’elements químics i aplicar un model elemental 
d’àtom per interpretar la seva diversitat i algunes de les 
propietats. 
• Identificar canvis químics en l’entorn quotidià i en el 
cos humà, i justificar-los a partir d’evidències 
observades experimentalment. Cercar informació, 
avaluar-la críticament i prendre decisions justificades 
sobre l’ús que fem dels materials en l’entorn proper. 
• Utilitzar el model atomicomolecular per interpretar i 
representar reaccions químiques, així com la 
conservació de la massa en sistemes tancats. 
• Planificar algun experiment i fer prediccions sobre la 
influència de diferents variables en la velocitat de 
reacció. Descriure l’efecte dels catalitzadors en 
reaccions d’interès quotidià. 
• Interpretar fenòmens d’interacció elèctrica utilitzant el 
model atòmic de la matèria i el concepte de càrrega 
elèctrica. Classificar substàncies en funció de criteris de 
conductivitat elèctrica. Explicar el funcionament d’una 
pila química i d’una pila de combustible i identificar 
l’electròlisi com un canvi químic. 
• Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant els 
conceptes d’intensitat, voltatge, resistència i potència 
elèctrica, especialment pel que fa a les transferències i 
al consum energètic que es produeixen. Interpretar i 
utilitzar la simbologia de representació dels components 
d’un circuit elèctric senzill. 
• Identificar el consum elèctric d’aparells d’ús habitual. 
Calcular el consum elèctric en l’àmbit domèstic i 
plantejar-ne propostes per a l’estalvi. Argumentar, amb 
criteris ambientals, l’ús que es fa de diferents fonts 
d’energia per a determinades aplicacions. 
• Explicar els processos de la digestió dels aliments i 
absorció dels nutrients, respiració, circulació i excreció 
relacionant-los amb el aparells i òrgans corresponents i 
amb l’intercanvi de matèria i energia amb el medi. 
Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent 
referència a la necessitat de nutrients a les cèl·lules. 
• Valorar la importància del correcte funcionament del 
sistema nerviós, endocrí i immunitari per a l’equilibri del 
cos relacionant-ho amb la capacitat de les persones de 
captar i respondre als estímuls del medi. 
• Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, 
relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació i el període 
fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la 
natalitat. Diferenciar entre mètodes anticonceptius i 
mètodes de prevenció de les malalties de transmissió 
sexual. 
• Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament 
del cos humà per justificar el risc del tabac, l’alcohol i 
altres drogues. Valorar la importància de la higiene 
personal i els hàbits saludables com l’alimentació 
variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per a 
l’equilibri i el bon desenvolupament personal. 
• Identificar i valorar alguns riscos derivats dels 
processos geològics interns i externs i la seva relació 
amb algunes activitats humanes. 
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• Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre 
decisions justificades sobre alguns casos dels efectes 
de l’activitat humana en el medi: contaminació, 
desertificació, afebliment de la capa d’ozó i producció i 
gestió dels residus. 
• Plantejar hipòtesis justificades sobre el procés de 
formació d’un relleu determinat. Llegir correctament la 
informació que ens aporta un mapa topogràfic. 

 
• Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

Continguts  Criteris d’avaluació  
Activitat econòmica i espai 
geogràfic 
 
Transformacions i desequilibris en 
el món actual 
 
Organització política i planificació 
del territori 

• Reconèixer i analitzar, per mitjà dels indicadors 
socioeconòmics, els desequilibris en la distribució dels 
recursos, explicant possibles causes i conseqüències i 
cercant propostes alternatives a la desigualtat i de 
suport al desenvolupament sostenible. 
• Analitzar aspectes del funcionament de l’economia en el 
món destacant la interdependència entre països i el seu 
impacte en la realitat econòmica de l’entorn proper. 
• Caracteritzar els principals sistemes d’explotació 
agrària existents, identificant i exemplificant en el cas 
català algunes de les transformacions del món rural. 
Analitzar les relacions entre la producció d’aliments i la 
fam al món. 
• Descriure i analitzar les transformacions en les 
activitats i els espais industrials, localitzant els 
principals centres de producció en el món, Espanya i 
Catalunya. Establir relacions entre la deslocalització 
industrial i la globalització econòmica. 
• Relacionar les xarxes viàries i de transport de 
Catalunya amb el desenvolupament econòmic, 
aplicant criteris de sostenibilitat mediambiental. 
• Valorar els elements que conformen l’estat del 
benestar en les societats actuals i analitzar situacions 
de desigualtat en l’accés als serveis bàsics. 
• Valorar els principis del funcionament polític 
democràtic, aplicant-los en el reconeixement dels drets 
i deures i dels principis del sistema representatiu. 
Superar prejudicis i estereotips sobre grups socials i 
culturals amb una actitud empàtica. 
• Utilitzar fonts diverses per obtenir informació sobre 
fets econòmics i socials de l’entorn i relacionar-los 
amb el context mundial. Comunicar les conclusions de 
forma organitzada i intel·ligible utilitzant recursos TIC. 
• Fer de forma cooperativa treballs de síntesi i recerca 
sobre situacions de desigualtat, injustícia i 
discriminació que afectin persones i col·lectius en el 
món actual, a partir del plantejament d’hipòtesis o 
interrogants a resoldre. 
• Conèixer els mecanismes de gestió urbana de 
l’entorn local i les formes de participació ciutadana en 
la planificació urbanística. Proposar iniciatives de 
millora que tinguin en compte la sostenibilitat  
mediambiental i la cohesió i convivència social i, en 
especial, les que són potencialment aplicables a 
Catalunya. 
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• Educación física 

Continguts  Criteris d’avaluació  
Condició física i salut 
 
Jocs i esports 
 
Expressió corporal 
 
Activitats en el medi natural 

• 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 a 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 i la intensitat del 
treball fet. 
• Reflexionar sobre la importància d’una alimentació 
equilibrada i les variacions de demanda segons 
l’activitat física que es desenvolupa. 
• Fer 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 del 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. 

 
• Educación para el desarrollo personal y ciudadano  

Continguts  Criteris d’avaluació  
Identitat i autonomia 
 
Convivència i valors cívics 
 
Pertinença i ciutadania 

• Reconèixer els components individuals i col·lectius 
de la dimensió humana i expressar les pròpies 
emocions respectant les dels altres des de la 
valoració de la dignitat i la llibertat humanes. 
Expressar judicis i opinions pròpies de forma 
argumentada, desenvolupant una actitud autocrítica i 
acceptant les discrepàncies amb els altres. 
• Identificar i rebutjar els factors de discriminació 
envers persones per motiu d’origen, gènere, 
creences, ideologia i orientació afectivosexual en les 
societats actuals, manifestant una actitud 
respectuosa i empàtica envers costums, valors, 
sentiments i formes de vida diferents al propi. 
• Identificar els valors cívics de la societat 
democràtica en situacions de convivència de l’entorn 
immediat, participar en la vida del centre i de l’entorn, 
desenvolupant habilitats socials de respecte i usant 
el diàleg i la mediació com a instruments per resoldre 
els conflictes. 
• Utilitzar de forma rigorosa diferents fonts 
d’informació per documentar-se sobre alguns dels 
problemes i reptes de la societat actual, identificant 
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les causes de la desigual distribució de la riquesa, 
dels conflictes convivencials dins la diversitat i dels 
enfrontaments bèl·lics, contrastant punts de vista i 
considerant alternatives per elaborar una opinió 
crítica pròpia. 
• Analitzar els principis bàsics de la Declaració 
universal dels drets humans i identificar situacions de 
violació d’aquests drets a dins i fora de l’entorn. 
Identificar situacions de desigualtat d’oportunitats per 
raó de gènere i rebutjar la violència de gènere. 
• Reconèixer els principis del funcionament 
democràtic i aplicar-lo a diferents situacions reals, 
dins i fora del centre, i a l’organització, funcions i 
funcionament dels principals òrgans de govern 
municipals, autonòmics i estatals, valorant la 
importància d’assumir responsabilitats i treballar en 
comú. 
• Reconèixer els principals serveis públics que les 
diferents administracions han de garantir i les 
obligacions de la ciutadania en la seva cura i 
manteniment, així com els valors cívics implicats en 
la cura de l’entorn, la seguretat viària i el consum 
responsable. 
• Valorar el paper de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació en la concepció global de les 
relacions existents entre les vides de les persones de 
diferents parts del món. Reconèixer les formes de 
viure i gestionar els recursos locals que tenen 
repercussions globals negatives, manifestant actituds 
favorables a la solidaritat i cooperació internacionals. 
• Assumir i practicar estratègies de consum racional i 
responsable, identificant la influència dels mitjans de 
comunicació, inclosa la publicitat, en la presa de les 
pròpies decisions i en els hàbits i models socials. 
Desenvolupar conductes responsables a l’entorn de 
les TIC, reflexionant críticament sobre els valors i 
models que transmeten alguns jocs interactius. 

 
• Educación visual y plástica  

Continguts  Criteris d’avaluació  
Explorar i percebre 
 
Interpretar i crear 
 
Dimensió social i cultural 

• Identificar els elements del llenguatge artístic, 
constitutius essencials (configuracions estructurals, 
variacions cromàtiques, orientació espacial i 
textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat. 
• Representar objectes i idees de forma 
bidimensional i tridimensional aplicant tècniques 
gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats 
concrets en funció d’uns objectius i intencions 
determinats. 
• Reflexionar i argumentar objectivament les 
activitats i els processos artístics desenvolupats. 
• Elaborar i participar, activament, en projectes de 
creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals 
i visuals i audiovisuals. 
• Fer activitats artístiques seguint els processos de 
creació adequats a les propostes i demostrar-hi 
interès i iniciativa, creativitat i imaginació. 
• Dibuixar cossos i espais simples aplicant els 
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fonaments dels sistemes de representació. 
• Seleccionar els materials més adequats per crear 
un producte plàstic i visual d’acord amb uns 
objectius prefixats i l’avaluació permanent durant 
els processos de disseny i execució. 
• Diferenciar els estils, les tendències i els discursos 
de les arts visuals i audiovisuals atenent les etapes 
i moviments més rellevants i la diversitat cultural. 

 

• Matemáticas  

Continguts  Criteris d’avaluació  
Numeració i càlcul 
 
Canvi i relacions 
 
Espai i forma 
 
Mesura 
 
Estadística i atzar 

• Resoldre problemes de la vida quotidiana, 
d’altres matèries i de les mateixes matemàtiques 
utilitzant símbols i mètodes algebraics i avaluar 
altres mètodes de resolució possibles, per 
exemple, l’assaig error o bé el càlcul numèric amb 
mitjans tecnològics. 
• Expressar verbalment amb precisió, raonaments, 
relacions quantitatives i informacions que 
incorporin elements matemàtics, valorant la utilitat 
i simplicitat del llenguatge matemàtic i la seva 
evolució al llarg de la història. 
• Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament 
matemàtic dels altres, a través del treball per 
parelles o en grup o bé la posada en comú amb 
tota la classe. 
• Expressar per escrit amb precisió raonaments, 
conjectures, relacions quantitatives observades i 
informacions que incorporin elements matemàtics, 
simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els dels 
companys. 
• Reconèixer models lineals o models de 
proporcionalitat geomètrica en contextos no 
matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les 
seves característiques i propietats per resoldre 
situacions que apareixen en treballs per projectes 
fets des de la mateixa àrea o de manera 
interdisciplinària. 
• Utilitzar els nombres racionals, nombres molt 
grans i molt petits, les seves operacions i les 
seves propietats per recollir, transformar i 
intercanviar informació i resoldre problemes 
relacionats amb la vida diària. 
• Utilitzar models lineals per estudiar diferents 
situacions reals expressades mitjançant un 
enunciat, una taula, una gràfica o una expressió 
algebraica. 
• Reconèixer les transformacions que permeten 
passar d’una figura geomètrica a una altra 
mitjançant els moviments del pla i utilitzar aquests 
moviments per crear les pròpies composicions i 
analitzar, des d’un punt de vista geomètric, 
dissenys quotidians, obres d’art i configuracions 
presents a la natura. 
• Utilitzar la proporcionalitat geomètrica i la 
semblança per obtenir mesures indirectes en la 
resolució de problemes de la vida quotidiana, com 
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en l’art i l’arquitectura. 
• Elaborar i interpretar informacions estadístiques 
tenint en compte l’adequació de les taules i 
gràfiques utilitzades i analitzar si els paràmetres 
són més o menys significatius. 
• Fer prediccions sobre les possibilitats d’un 
esdeveniment a partir d’una informació empírica 
prèvia o bé com a resultat del recompte de 
possibilitats, en casos senzills. 

 

• Música  

Continguts  Criteris d’avaluació  
Escoltar i comprendre 
Interpretar i crear 
Dimensió social i cultural 

• Utilitzar l’escolta atenta per memoritzar, 
comprendre i reflexionar sobre la música actual 
de forma personal, crítica i creativa. 
• Crear, individualment o en grup, fragments o 
frases musicals amb la veu i/o els instruments 
escolars, mostrant iniciativa, creativitat i 
imaginació. 
• Participar en la interpretació en grup d’obres 
musicals senzilles de forma activa i cooperativa, 
assumint les responsabilitats pròpies de la 
interpretació pública. 
• Utilitzar, de forma autònoma i eficaç, els 
recursos bàsics que ofereixen la tecnologia 
musical i les TIC per a la interpretació musical i 
per a la recerca d’informació. 
• Expressar opinions musicals pròpies, 
fonamentant-les en els valors estètics, culturals i 
socials que encarnen les opcions fetes. 
• Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents 
usos i funcions de la música i la seva presència 
social, apreciant-ne críticament les múltiples 
facetes. 
• Expressar una opinió raonada sobre 
esdeveniments musicals del món actual. 
• Participar en projectes musicals col·lectius, 
mostrant bons hàbits de treball personal i de 
treball en equip. 
• Comunicar, de forma oral o escrita, els 
coneixements musicals adquirits utilitzant 
correctament el vocabulari musical específic. 

 


