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CRITERIS D’AVALUACIÓ CATALÀ i CASTELLÀ 
1r D’ESO 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA (40%) 

1. Llegir, comprendre i interpretar textos propis de la vida quotidiana, de les 
relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació. 

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

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA (40%) 

3. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús de la vida quotidiana, de les relacions 
socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació integrant la reflexió 
ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l’escriptura. 
4. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per a buscar 
informació, produir textos a partir de models, processar  i enriquir informació de 
forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, 
internes i externe 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL (10%) 
5. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida 
acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol gènere de text. 
6. Expressar-se oralment, en situacions formals i informals, de manera individual o 
en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral 
de la llengua. 
7. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA (10%) 
8. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres de la literatura juvenil, 
properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 
9. Crear textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i 
creativa. 
10.  Consultar adequadament fonts d'informació variades, adoptant un punt 
de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la informació. 
 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ DE CATALÀ i CASTELLÀ 
1R D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es consideraran aprovats els trimestres anteriors.  
Com recuperar el tercer trimestre  

● Realitzar la tasca proposada 
Com recuperar matèries de cursos anteriors 

● Realitzar la tasca proposada. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA  
1R D’ESO 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA  40 % 

1. Identificar auditivament les diferents qualitats del so i els patrons musicals en 
l’anàlisi musical de les produccions artístiques.  

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I INTERPRETACIÓ  30% 

2. Interpretar les parts musicals bàsiques i/o adaptades de forma individual i 
utilitzar les eines tecnològiques de suport a l’escolta, la interpretació i la 
recerca de coneixement. 

DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA  30% 
 

3. Reflexionar i valorar amb respecte i empatia les produccions musicals, situant-
les en el seu context i aplicant elements propis dels coneixements musicals. 

 
 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ de MÚSICA   
1r  D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es consideraran aprovats els trimestres anteriors.  
● En cas contrari caldrà realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada 

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  
1r D’ESO 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA  40 % 
 

        1.Identificar i reconèixer els elements visuals en una producció artística, pròpia o d’un 
tercer. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I INTERPRETACIÓ  30% 
 
         2. Interpretar i representar amb formes bidimensionals simples, (estàtiques i/o en 

moviment)  una producció pròpia.  

DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA  30% 
          3. Tenir una actitud participativa en els treballs encomanats.  

 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ de VISUAL I PLÀSTICA  
1r  D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es consideraran aprovats els trimestres anteriors.  
● En cas contrari caldrà realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada 

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ RELIGIÓ 
1r  D’ESO 
DIMENSIÓ TRANSCENDENT I ESPIRITUAL  25% 
 

1. Aprendre a reconèixer, valorar i treballar els sentiments i les emocions per 
desenvolupar actituds resilients i assertives. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  25% 
 

1. Comprendre els conceptes de llibertat de consciència i llibertat religiosa, i la presència 
de la religió en l’espai públic. 

DIMENSIÓ ÈTICA I MORAL  25% 
 

1. Comprendre i valorar l’exercici de la llibertat de consciència i de la llibertat religiosa, 
tant en relació a la nostra consciència i al nostre cos, com en les nostres relacions 
familiars i socials. 

DIMENSIÓ SOCIAL I CULTURAL  25% 
 

1. Descobrir, comprendre i valorar la presència de les diferents tradicions religioses en 
general, i del catolicisme en particular, en les diferents manifestacions artístiques del 
nostre país.  

 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ RELIGIÓ 
1r D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es considerarà aprovats els trimestres anteriors.  
Com recuperar el tercer trimestre  

● Realitzar la tasca proposada /prova oral o escrita  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

1r  D’ESO 
DIMENSIÓ HISTÒRICA 40% 
 

● Interpretar el passat a partir de la cerca, l’anàlisi i la validació de diferents tipus de fonts 
històriques, tot utilitzant un vocabulari adient. 
 

● Situar els fets històrics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los. 
 

DIMENSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA 40% 
 

● Interpretar i contextualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionar-les amb 
els seus creadors i amb la seva època. 
 

DIMENSIÓ CIUTADANA 20% 
 

● Construir un pensament crític i complex i formar-se una opinió pròpia i fonamentada 
dels fets i fenòmens socials. 
 

 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
1r ESO D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es considerarà aprovats els trimestres anteriors.  
● Realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada /prova oral o escrita  

Com recuperar matèries de cursos anteriors 

● Realitzar la tasca proposada/prova oral o escrita 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 

1r D’ESO 

DIMENSIÓ Activitat física saludable (60%) 
 

● Diferenciar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna 
● Aplicar les bases d’una alimentació adequada per a l’activitat física i esportiva i la 

vida quotidiana. 

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

DIMENSIÓ activitat física i temps de lleure (40%) 
 

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

  

 

CRITERIS RECUPERACIÓ  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
1r ESO D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es considerarà aprovats els trimestres anteriors.  
● Realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada /prova oral o escrita  

Com recuperar matèries de cursos anteriors 

● Realitzar la tasca proposada/prova oral o escrita 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ ANGLÈS  
1r D’ESO 
Dimensió comunicació oral (20%) 

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

2. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral.  

Dimensió comprensió́ lectora (40%) 

 
3. Comprendre la informació de missatges i documents sobre temes d’interès diversos. 

4. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació́.  

Dimensió expressió escrita (40%) 

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

produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i 
rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i externes. 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ ANGLÈS   
1r D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es consideraran aprovats els trimestres anteriors 
● En cas contrari caldrà realitzar la tasca proposada 

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada 

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES 
1r D’ESO 
Dimensió resolució de problemes (50%) 
 
 

1. Organitzar i interpretar informacions diverses mitjançant relacions simples, 
expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes.  

2. Interpretar dades, taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics 
més usuals, procedents de fets coneguts de l’entorn, així com d’altres àrees.  
 

Dimensió raonament i prova (10%) 
 
 

3. Fer conjectures, experimentar, comprovar, argumentar, generalitzar i particularitzar 
en contextos de la vida real relacionats amb: els nombres, la geometria, els patrons, 
l’estadística i l’atzar.  
 

Dimensió connexions (20%) 
 
 

4. Reconèixer diferents tipus de nombres a taules i gràfics estadístics, i usar les 
relacions entre ells per resoldre situacions que apareixen en treballs per projectes 
realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària.  
 

Dimensió comunicació i representació (20%) 
 
 

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

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

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES   
1r D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es consideraran aprovats els trimestres anteriors 
● En cas contrari caldrà realitzar la tasca proposada 

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada 

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ TECNOLOGIA 
1r D’ESO 
 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana (100%) 

● Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant 
aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.  

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

● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic.  
● Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques realitzades 
● Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.  
● Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així com la seva 

funcionalitat i ergonomia.  

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

 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 
1r D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es considerarà aprovats els trimestres anteriors.  
● En cas contrari caldrà realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada. 

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada. 

 

 

 

 

 

 



              Revisió i modificació dels criteris d'avaluació de 1r d’ESO 
       3r Trimestre 2019-20 

 

 

 

 

  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ BIOLOGIA i GEOLOGIA 
1r  D’ESO 
 
Dimensió  indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (95%) 
 

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

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

 
 

 

 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 
1r D’ESO 
Com recuperar el primer i segon trimestre  

● Si aprova el tercer es considerarà aprovats els trimestres anteriors.  
● Realitzar la tasca proposada.  

Com recuperar el tercer trimestre  
● Realitzar la tasca proposada /prova oral o escrita  

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada/prova oral o escrita 

 

 

 


