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CRITERIS D’AVALUACIÓ CATALÀ i CASTELLÀ 
2n 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%) 
1. 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. 

2. 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. 

  

Dimensió comunicació oral (10%) 
1. Comprendre i interpretar textos orals de la vida quotidiana, de les relacions 

socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol gènere 
de text. 

2. 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. 

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

Dimensió literària (10%) 

1. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries properes als propis gustos 
i aficions, mostrant interès per la lectura. 

2. Crear textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i creativa. 
3. 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 
2n 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 MATEMÀTIQUES 
2n D’ESO 
Dimensió resolució de problemes (50%) 
 
 

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

2. Formular les preguntes adequades per conèixer les característiques d’una 
població i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les 
utilitzant els mètodes estadístics apropiats i les eines informàtiques adequades.  
 

Dimensió raonament i prova (10%) 
 
 

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

Dimensió connexions (20%) 
 
 

4. Reconèixer situacions en contextos no matemàtics o en d’altres matèries en les 
quals es puguin desenvolupar les diferents fases d’un estudi estadístic: formular la 
pregunta, recollir informació, organitzar-la en taules i gràfics, trobar valors 
rellevants i extreure’n conclusions.  
 

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   
2n 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 FÍSICA i QUÍMICA 
2n D’ESO 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (90%) 
 
2. Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia científica a partir de llegir 
críticament documents sobre recerques fetes per altres i valorar-ne els procediments i les raons 
aportades. 
 
9. Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en forma de treball, calor o ones, 
mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, al mateix temps que s’ha degradat. Utilitzar 
aquest coneixement per argumentar la importància d’estalviar l’energia en la nostra societat. 
 
Dimensió medi ambient (10%) 
 
10. Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb relació al consum 
d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret concret. Elaborar 
propostes d’actuació alternatives que siguin coherents amb l’anàlisi feta. 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ  FÍSICA i QUÍMICA 
2n 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 RELIGIÓ 
2n  D’ESO 
Dimensió transcendent i espiritual  25% 
 

1. Donar resposta a les preguntes que es fa l’alumnat sobre la seva pròpia existència, la 
seva identitat i el seu paper en el món que l’envolta. 
 

Dimensió interpersonal  25% 
 

1. Conèixer les possibilitats dels diàleg en les relacions personals i aprofundir en el 
diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. 
 

Dimensió ètica i moral  25% 
 

1. Comprendre la llibertat personal i valorar les seves dimensions de consciència i 
religiosa. 
 

Dimensió social i cultural  25% 
 

1. Descobrir i comprendre la presència de les diferents tradicions religioses en general, i 
del catolicisme en particular, en diferents manifestacions, tant històriques com 
culturals, que es troben presents en la nostra societat. 
 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ RELIGIÓ 
2n 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  

Com recuperar matèries de cursos anteriors 
● Realitzar la tasca proposada/prova oral o escrita 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

2n  D’ESO 

Dimensió geogràfica 40% 
 

● Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal 
de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes 
amb criteris de sostenibilitat. 

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 

2n 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 

2n D’ESO 

Dimensió activitat física saludable (60%) 
 

● Identificar els objectius de l’escalfament i recollir activitats, estiraments i exercicis de 
mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 

● Adquirir els hàbits saludables vinculats a una bona alimentació i de descans. 
● Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 

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 EDUCACIÓ FÍSICA 

2n 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 ALEMANY 
2N D’ESO 
Dimensió comunicació oral (20%) 

1. Captar el sentit global de textos sobre fets de la vida quotidiana i amb un llenguatge bàsic.  

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

 

Dimensió comprensió lectora (40%) 

3.   Comprendre la informació sobre temes d’interès de l’àmbits personal.   

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

 

Dimensió expressió escrita (40%) 

5. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, fer 
exercicis 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 ALEMANY 
2N D’ESO 
Com recuperar el semestre 

● Caldrà realitzar la tasca proposada 
 

 

 

 

 

 

 

 



              Revisió i modificació dels criteris d'avaluació de 2n d’ESO 
       3r Trimestre 2019-20 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ANGLÈS  
2N D’ESO 
Dimensió comunicació oral (20%) 

1. Captar el sentit global de textos i extreure informacions concretes. Extreure informació 
específica d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic.   

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

Dimensió comprensió lectora (40%) 

3. Comprendre la informació de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits 
personal i acadèmic.   

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

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   
2N 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 
● Si aprova 2n d’ESO es considerarà aprovat el curs anterior 
● En cas contrari realitzar la tasca proposada per aprovar 2n d’ESO 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ TECNOLOGIA 
2n 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 
● Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar circuits elèctrics bàsics. 
● Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia i el 

procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. 
● Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques 

 
 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 
2n 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. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ  MÚSICA  
2n D’ESO 
Dimensió percepció i escolta  60 % 
 

- Desenvolupar una escolta activa i reflexiva davant qualsevol producció sonora, 
discriminant els fets que ocorren al voltant i situant-la en un context determinat. - 

- Identificar durant l’escolta musical patrons musicals bàsics. Analitzar i descriure una 
obra musical  contemporània. 

 
Dimensió societat i cultura  40% 
 

- Valorar i respectar la diversitat cultural a través de l’àmbit artístic.  
- Expressar l’experiència i /o els coneixements deduïts i/o aplicats durant el procés 

d’escolta musical 
 

 

 

CRITERIS RECUPERACIÓ  MÚSICA  
2n 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. 

 

 

 


