Revisió i modificació dels criteris d'avaluació de 3r d’ESO
3r Trimestre 2019-20
CRITERIS D’AVALUACIÓ CATALÀ I CASTELLÀ
3r 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 textos representatius d’obres literàries dels segles XV-XVIII i i d’altres
obres 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
3r 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
3r D’ESO
Dimensió resolució de problemes (50%)
1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques
utilitzant diferents tipus de nombres (racionals), símbols i mètodes algebraics (equacions de
1r i 2n grau i sistemes d’equacions), i avaluar altres mètodes de resolució possibles, com
per exemple l’assaig error o bé el càlcul numèric amb mitjans tecnològics.
2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i determinar el tipus de
funció (lineal o de proporcionalitat inversa) que pot modelitzar-les. També aproximar i
interpretar taxes de variació a partir d’una gràfica, de dades numèriques o mitjançant l’estudi
dels coeficients de l’expressió algebraica.
3. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres
estadístics més usuals (mesures de centralització i dispersió) i valorar qualitativament la
representativitat de les mostres utilitzades.

Dimensió raonament i prova (10%)
4. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, com la
realització de conjectures, la seva justificació i generalització, així com la comprovació, el
tempteig i el contrast amb diverses formes de raonament al llarg de la història de les
matemàtiques.

Dimensió connexions (20%)
5. Reconèixer models numèrics (racionals i successions numèriques), funcionals (lineals i de
proporcionalitat inversa), geomètrics (proporcionalitat geomètrica i transformacions
geomètriques), estadístics i situacions aleatòries en contextos no necessàriament
matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les seves característiques i propietats per resoldre
situacions que apareixen en treballs realitzats des de la pròpia àrea o de manera
interdisciplinària.

Dimensió comunicació i representació (20%)
6. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions quantitatives i
informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat del
llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.
7. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i
estructurar idees o processos matemàtics.

CRITERIS RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES
3r 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 BIOLOGIA i GEOLOGIA
3r D’ESO
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (70%)
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca,
identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les.
5. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí i immunitari
per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les persones de captar i respondre
als estímuls del medi.

Dimensió dimensió salut (30%)
13. 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.

Dimensió medi ambient (5%)
9. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns efectes
de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó i
producció i gestió dels residus

CRITERIS RECUPERACIÓ BIOLOGIA i GEOLOGIA
3r 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 FÍSICA i QUÍMICA
3r D’ESO
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca,
identificar els supòsits que s’han assumint en deduir-les, i argumentar-les.
5. 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.
6. Utilitzar el model atomicomolecular per interpretar i representar reaccions químiques, així com
la conservació de la massa en sistemes tancats.

CRITERIS RECUPERACIÓ FÍSICA i QUÍMICA
3r 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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ RELIGIÓ
3r D’ESO
Dimensió transcendent i espiritual 25%
●

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 ètica i moral 25%
.
● Comprendre la llibertat personal i valorar les seves dimensions de consciència
i religiosa.
Dimensió interpersonal 25%
●

Valorar i experimentar l’essència del missatge religiós; així com saber
distinguir entre les diferents tradicions religioses.

Dimensió social i cultural 25%
●

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

CRITERIS RECUPERACIÓ RELIGIÓ
3r 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 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
3r D’ESO
Dimensió històrica 40%
●
●

●

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre la
causalitat històrica.
Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes
i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit
de les decisions i accions actuals.

Dimensió cultural i artística 40%
●

Interpretar les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració
estètica. Estils i llenguatges expressius

Dimensió ciutadana 20%
●

Construir el coneixement fent ús de tècniques i instruments per a l’argumentació, i
utilitzant un vocabulari propi.

CRITERIS RECUPERACIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA
3r 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
3r D’ESO
Dimensió activitat física saludable (60%)
●

Planificar i posar en marxa un escalfament general, reconeixent els principals
efectes que comporta.
● Reconèixer la importància d’una alimentació equilibrada i de les adaptacions
necessàries segons l’activitat física que es desenvolupa.
● 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 EDUCACIÓ FÍSICA
3r 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
3R 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
3R 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 3r d’ESO es considerarà aprovat el curs anterior
En cas contrari realitzar la tasca proposada per aprovar 3r d’ESO
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CRITERIS D’AVALUACIÓ ALEMANY
3R 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’àmbit 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
3R 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 3r d’ESO es considerarà aprovat el curs anterior
En cas contrari realitzar la tasca proposada per aprovar 3r d’ESO
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CRITERIS D’AVALUACIÓ TECNOLOGIA
3r 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
Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents
màquines.
Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i
reflexionar sobre el seu ús i abús.
Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic.
Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu
entorn immediat.

CRITERIS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA
3r 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 OPTATIVA TREBALL DE LABORATORI
3r D’ESO
Dimensió realització del dossier de pràctiques (50%)

1. Presentar el dossier de pràctiques fetes al llarg del curs de forma acurada i
seguint les normes establertes de realització.
2. Presentació del dossier o de part del mateix en les dates establertes.
3. Resoldre els problemes proposats a cada pràctica.
4. Saber valorar la idoneïtat dels resultats obtinguts.

Dimensió autonomia i capacitació al laboratori (30%)

1. Ser capaç de realitzar les tasques encomanades al Laboratori.
2. Saber utilitzar els estris adients i de forma correcta del Laboratori en cada
activitat proposada
3. Respectar en tot moment les normes de seguretat.

Dimensió d’autonomia i competència digital (20%)

1. Ser capaç d’utilitzar les eines digitals més habituals a l’abast.
2. Ser capaç de realitzar les recerques d’informació proposades tant en la
realització del treball diari com en els projectes proposats.
3. Utilització de les eines digitals en la realització de les tasques encomanades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ OPTATIVA TREBALL DE LABORATORI
3R D’ESO
Com recuperar el primer i segon trimestre
●

Realitzar el dossier de Laboratori

Com recuperar el tercer trimestre
●

Realitzar el dossier de Laboratori

Com recuperar matèries de cursos anteriors
●

Realitzar el dossier de Laboratori
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CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
3r D’ESO
Dimensió de percepció i escolta
2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat visual de l’entorn i cultural.
Dimensió d'expressió, interpretació i creació
4. Interpretar i representar amb
moviment.

formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en

5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de
cada àmbit.

Dimensió societat i cultura
8. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció
social.

CRITERIS RECUPERACIÓ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
3r d’’ESO
Com recuperar el primer i segon trimestre
● 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

