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COMPLECIÓ. CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’EXAMEN 
DE INFORMÀTICA 
 
S’haurà de portar ordinador 
 
CONTINGUTS 
 

1. Creacions multimèdia  
 

1.1.  Aplicació de tècniques d'imatge física a través de perifèrics d'entrada.  
 
1.2. Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva 
aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació 
de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.  
1.3. Captura, edició i exportació d'àudio i de vídeo. Caracterització de formats 
d'emmagatzematge.  
 
1.4. Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques.  
 
1.5. Publicació i difusió de continguts. 
  
1.6. Integració i organització d'elements multimèdia en estructures hipertextuals.  
 
1.7. Disseny de presentacions amb elements multimèdia.  
 
1.8. Creació i publicació a Internet. Estàndars de publicacions.  
 
1.9. Valoració de l'accessibilitat de la informació.  
 

2. Eines per a la comunicació  
 
2.1. Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, 
usuaris i permisos. Identificació de recursos compartits.  
 
2.2. Ús de connexions sense fils i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils.  
 
2.3. Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i 
transformació de l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a 
Internet. 
  
2.4 Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l'ús d'Internet.  
 
2.5. Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.  
 
2.6. Adquisició d'hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat 
personal en els entorns virtuals.  
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2.7. Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, 
música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d'intercanvi.  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Es proposarà una prova que reculli els ítems anteriors. Per a aprovar 
l’alumne ha de treure un 5 sobre 10 

• Aquest examen serà corregit per més d’un membre del Departament 
Científicotècnic  
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COMPLECIÓ. CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’EXAMEN 
DE TECNOLOGIA 
 
CONTINGUTS 
 
El procés tecnològic 

• Conèixer les diferents etapes del cicle o procés tecnològic. 
• Conèixer l’estructura formal del projecte tècnic amb totes les seves 

carpetes i subapartats. 
• Utilitzar tècniques específiques per trobar la solució més adient a un 

problema o necessitat plantejada. 
• Entendre la importància de la normalització i la simbologia en el 

desenvolupament de projectes tècnics i en el manteniment d’instal·lacions 
i equips. 

• Conèixer les diverses eines informàtiques que es poden aplicar en les 
diferents etapes del procés tecnològic. 

Estructures 
• Aprendre a reconèixer estructures i els seus tipus. 
• Conèixer els diferents tipus d’esforços als quals és sotmesa una 

estructura. 
• Identificar en una estructura els elements que suporten els esforços. 
• Identificar les funcions que fa una estructura. 
• Reconèixer l’existència de diferents tipus d’estructures, en objectes de 

l’entorn proper. 
• Comprendre la utilitat de la triangulació d’estructures. 

Mecanismes 
• Comprendre el funcionament d’operadors i sistemes mecànics senzills. 
• Saber que els operadors, els sistemes mecànics i les màquines faciliten 

notablement el treball en múltiples situacions. 
• Classificar els nombrosos operadors presents en les màquines en funció 

de l’acció que fan. 
• Comprendre el funcionament d’algunes màquines tèrmiques, com el 

motor d’explosió o el motor de reacció. 
• Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament 
• Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i 

a la indústria. 
L’energia i les màquines 

• Conèixer els diferents tipus de transformacions energètiques que es 
produeixen en els aparells que fem servir cada dia quan aquest 
s’engeguen. 

• Repassar quines són les fonts d’energia més utilitzades avui dia, i mostrar 
els principals avantatges i inconvenients de cadascuna. 

• Saber de quines maneres s’obté avui dia l’energia, i descriure el procés 
de transport i distribució de l’energia elèctrica des dels centres de 
producció fins als llocs de consum. 

• Identificar les característiques i la manera de funcionar dels diferents tipus 
de centrals elèctriques que hi ha. 
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• Diferenciar els aparells que consumeixen una quantitat d’energia elèctrica 
dels de baix consum. 

Comunicacions 
• Distingir entre comunicacions. 
• Definir les principals magnituds elèctriques. 
• Presentar la llei d’Ohm. 
• Transmetre el concepte de potència elèctrica i diferents mètodes per 

calcular-la. 
• Mostrar les principals característiques elèctriques dels circuits: en sèrie, 

paral·lel i mixtos. 
 
Xarxes informàtiques i Internet 

• Identificar els components bàsics d’una xarxa. 
• Conèixer els diferents dispositius d’una xarxa i les tipologies de 

comunicació. 
• Familiaritzar l’alumnat amb els procediments necessaris per connectar un 

dispositiu a una xarxa informàtica. 
• Explicar els protocols de comunicació bàsics de la xarxa Internet. 
• Entendre el sistema de reconeixement i identificació binària utilitzat pels 

ordinadors i la seva equivalència per fer-lo accessible a les persones. 
• Capacitar els alumnes per configurar i protegir d’ordinadors domèstica. 

 
Programació d’aplicacions 

• Saber la terminologia bàsica utilitzada i idenficar els elements principals 
d’un programa informàtic. 

• Adquirir les destreses necessàries per dissenyar un algorisme i el 
diagrama de flux corresponent que resolgui un problema senzill amb eines 
informàtiques. 

• Entendre els funcionament de les diferents estructures d’un programa i 
saber-les utilitzar adequadament. 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Es proposarà un examen que reculli els ítems anteriors. Per a aprovar 
l’alumne ha de treure un 5 sobre 10 

• Aquest examen serà corregit per més d’un membre del Departament 
Científicotècnic  
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Competèncias bàsiques i objetius mínims a l’ ESO de Música 
 
3r de ESO 
 
 
- Conèixer les característiques bàsiques de l’aparell fonador. 
- Classificar les veus i determinar les seves característiques. 
- Discriminar la contaminació acústica i els seus riscos per a la salut. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants del cant gregorià. 
- Conèixer els orígens i les característiques de la música trobadoresca. 
- Conèixer les característiques i les formes més importants de la música vocal religiosa i 
profana del Renaixement. 
- Conèixer les característiques més importants de la música instrumental del Renaixement. 
- Conèixer les diferents formes vocals del Barroc i les seves característiques més importants. 
- Conèixer les diferents formes instrumentals del Barroc i les seves característiques més 
importants. 
- Reconèixer l’ús de formes musicals vocals del Barroc: el oratori, la passió i la cantata.. 
- Comprendre reconèixer les característiques i les formes més importants de la música 
instrumental del Classicisme. 
- Conèixer la música del Romanticisme i les seves característiques més importants. 
- Conèixer la música nacionalista i de les característiques més importants. 
- Conèixer la música impressionista i les característiques més importants. 
- Comprendre els diferents estils musicals que se succeeixen durant la primera meitat del 
segle xix. 
- Comprendre els diferents estils que se succeeixen durant la segona meitat del segle xx. 
- Comprendre els diferents estils que se succeeixen des de 1950 fins als nostres dies. 
 
MATERIAL:  Llibre de text Tempo XXI, Música II, editorial Casals, ISBN: 
9788421837160 
 
 
Característiques de la prova i criteris d’avaluació 
 
L’alumne haurà de fer un treball (mínim cinc fulls, sense imatges), on haurà de fer una 
seqüenciació cronológica de la història de la música, des del cant gregorià fins al segle XX, 
exposant les característiques més significatives de la música de cada període, i incloent-hi 
els noms d’alguns dels compositors més destacats de cada etapa. 
 
Les faltes d’ortografia poden fer baixar la nota, fins a un màxim d’un punt. 
 
Data de lliurament del treball: 
 
16 de març de 2016 
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Matèria: ANGLÈS  
 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA OBTENCIÓ GRAUDAT ESO  
 
Continguts d’avaluació : 
 
1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 

comunicatives diverses, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.  
2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions habituals de comunicació de 

manera comprensible, adequada i amb cert nivell d'autonomia. 
3. Llegir i comprendre textos diversos d'un nivell adequat a les capacitats i interessos 

de l'alumnat amb la finalitat d'extreure informació general i específica, i utilitzar 
la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal. 

4. Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes utilitzant 
recursos adequats de cohesió i coherència. 

5. Utilitzar amb correcció els components fonètics, lèxics, estructurals i funcionals 
bàsics de la llengua estrangera en contextos reals de comunicació. 

6. Comprensió, a partir del context,  de missatges en situacions de  comunicació 
interpersonal, reals i simulades. 

7. Anticipació i formulació d’hipòtesi del contingut general d’allò que s’escolta amb 
suport d’elements verbals (o de veu,) i no verbals (icònics i  gestuals). 

8. Comprensió global i de la informació més rellevant de programes emesos pels 
mitjans de comunicació en llenguatge clar i senzill. 

9. Comprensió d’instruccions per  al correcte desenvolupament de tasques de 
descoberta, individuals o de grup, i obtenció de la informació de diferents fonts, 
en suport paper i digital. 

10. Comprensió global i específica de textos en suport  i format de tipologia diversa, 
autèntics i semi autèntics, sobre temes d’interès general i relacionats amb 
continguts curriculars d'àrees no lingüístiques 

11. Ús de fórmules característiques del llenguatge formal i de l’informal en les 
comunicacions orals i escrites. 

12. Producció de textos amb ús del registre apropiat al lector a qui van dirigits el text. 
13. Producció lliure de textos , coherents, amb cohesió interna i amb el lèxic, correcció 

ortogràfica i puntuació, adequats al context . 
14. Producció de textos en suport paper que mostrin cura en la presentació. 
15. Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identificació 

d’antònims, “falsos amics” i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals. 
16. Ús d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i 

general, quotidians i relacionats amb continguts curriculars. 
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Continguts basats en el llibre de 4t d’ESO “No problema” Ed. Oxford  
 

 
UD   
1 CREATIVE MINDS   
2 LIFE ISSUES          
3 ACHIEVEMENTS  
4 LIFE IN THE FUTURE  
5 IMAGINE  
6 A STAR IS MADE  
7 RELATIONSHIPS    
   
   
   
 
Els instruments d’avaluació són els que consten a continuació.  
 

KEY COMPETENCES 
 

Communicative 
Competence 

§ Linguistic and audiovisual competences 
Writing 

- Tests, writings, 
Listening 

- Dictations, watching DVD, listening  
- Tests 

Reading 
- Comprehension activities 
- Tests 

Grammar 
- Tests 

Vocabulary 
- Tests 

20% 
 

 
20% 

 
 

20% 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
Mínims exigibles 
L’alumne/a ha de dur a terme tasques en cada una de les destreses lingüístiques. 
L’alumne/a ha de redactar / completar les tasques proposades. La NO realització com 
a mínim d’un 20% de les tasques proposades a cada una de les destreses 
lingüístiques suposarà la NO superació de la prova.  
Si l’alumne/a realitza més d’un 20% de cada una de les tasques proposades per a 
cada destresa lingüística haurà d’obtenir un resultat superior al 40% en cada una 
d’elles  conjunt de proves i un 50% del total. 
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COMPLECIÓ. CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’EXAMEN DE 
3r ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
 
CONTINGUTS 
 
Organització general del cos humà.  
Relació entre aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules.  
 
La nutrició humana  
Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i energia. Digestió 
dels aliments i assimilació de nutrients des del medi extern al medi intern. 
Alimentació equilibrada. Conductes de risc relacionades amb l’alimentació. 
Intercanvi de matèria i energia que té lloc a les cèl·lules i la seva relació amb les 
funcions cel·lulars i la síntesi de molècules. 
Aparells, òrgans i sistemes que aporten nutrients i eliminen residus de la cèl·lula: 
digestiu, respiratori, circulatori i excretor. 
La respiració cel·lular com a procés d’oxidació de nutrients per transferir energia a 
la cèl·lula. 
 
Les respostes del cos  
La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses. 
El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies alienes al cos. 
Higiene. Immunitat activa i passiva. Vacunació, al·lèrgies i transplantaments. 
Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les conductes 
addictives sobre la salut individual i col·lectiva. 
Estímuls físics i químics, resposta del cos humà. Característiques dels receptors 
cel·lulars, òrgans dels sentits. 
Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans coordinadors de 
diferents respostes. Factors que afecten la salut mental. 
L’aparell locomotor com a efector de respostes del cos. Relació entre 
morfoanatomia i moviment. Estímuls que desencadenen respostes motores. 
Prevenció de les lesions més freqüents. 
Sistema endocrí com a efector de respostes del cos. Equilibri hormonal i trastorns 
més freqüents. Hormones com a activadores i inhibidores de funcions. 
 
La reproducció humana  
La reproducció com a transferència de material genètic. Cèl·lules reproductores 
com a vehicle de transmissió de caràcters hereditaris i la seva relació amb el cicle 
biològic. 
Aparells genitals femení i masculí, gàmetes. Cicle menstrual. Procés reproductiu. 
Control de la natalitat i tècniques de reproducció assistida. 
Canvis físics i psíquics a l’adolescència. Diversitat de gènere. Malalties de 
transmissió sexual. Resposta sexual humana. Salut i higiene sexual. 
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Ecosistemes i activitat humana  
Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. Conseqüències de la seva 
modificació en termes de transferència de matèria i energia. Similituds i diferències 
entre ecosistemes diversos: agrícoles, aquàtics, forestals, etc. 
Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl. Diferenciació 
entre contaminació i contaminant; impacte d’alguns contaminants. 
Riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, moviments de vessant. 
Inundacions. L’activitat humana com a afavoridor d’alguns d’aquests processos. 
Impacte, predicció i mesures de prevenció. 
Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. Zones de 
risc en el marc de la tectònica de plaques. Impacte, predicció i mesures de 
prevenció. Lectura de mapes geològics. 
Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja àcida, 
la disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric. 
Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de propostes 
d’actuació a l’entorn proper. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Es proposarà un examen que reculli els ítems anteriors. Per a aprovar 
l’alumne ha de treure un 5 sobre 10 

• Aquest examen serà corregit per més d’un membre del Departament 
Científicotècnic  
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Competencias básicas y objetivos mínimos a l’ ESO de Lengua Castellana 
 
4º de ESO 
 
- Identificar los componentes de la oración. 
- Diferenciar los distintos complementos del verbo y el sujeto de una oración 
- Identificar las distintas funciones del lenguaje. 
- Comprensión lectora: resumir todo tipo de textos a partir de los temas e ideas 
principales. 
- Comprender, analizar y redactar noticias y sus titulares teniendo en cuenta  
las convenciones propias de este género periodístico y las características del 
lenguaje de los medios de comunicación. 
-  Comprender el uso y las convenciones de algunos textos formales (instancia, 
certificado, acta e informe). 
- Diferenciar los distintos tipos oraciones subordinadas. Sustantivas, adjetivas 
de relativo y adverbiales  y saber realizar un análisis morfosintáctico. 
- Identificar los nexos  que introducen las proposiciones subordinadas de lugar, 
tiempo y modo. Ser capaz de intercambiar unos por otros, y determinar el tipo 
de información semántica que aportan. 
- Reconocer errores lingüísticos  en textos escritos y corregirlos. 
- Reconocer los principales géneros literarios e identificar sus características. 
- Analizar y comentar textos de diferente tipología: narrativos, argumentativos, 
predictivos, expositivos. 
- Conocer las categorías gramaticales: adjetivos posesivos, demostrativos, 
indefinidos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones. 
- La sinonima, antonimia y los recursos retóricos más frecuentes: la metàfora, 
la metonimia, la anáfora, la ironía. 
 
MATERIAL:  LIBRO DE TEXTO BARCANOVA de cuarto  Nuevo Aldaba 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El alumno deberá contestar las preguntas en las que se indicará la puntuación. 
Por cada dos faltas de ortografía se descontará  0,10 puntos. 
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Competències bàsiques i objectius mínims a l’ ESO de Llengua Catalana 
 
4t d’ESO 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
 
§ Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals. 
§ Expressió d’observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències i 

argumentacions. 
§ Gaudi de la lectura, la observació o l’expressió utilitzant els recursos lingüístics i no 

lingüístics. 
§ Coneixement i reflexió sobre el funcionament del llenguatge i dels recursos 

comunicatius específics de cada àrea. 
§ Identificació del llenguatge com objecte d’observació i anàlisi. 
§ Coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques. 
§ Transformació de la informació en coneixement. 
§ Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del 

procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les. 
§ Desenvolupament de l’esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels 

missatges informatius i publicitaris. 
§ Comunicació en diferents contextos.  
 
OBJECTIUS MÍNIMS PER UNITAT DIDÀCTICA 
 
Unitat 1 
– La poesia medieval 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Identificar les característiques i l’estructura de la carta formal. 
– Entendre l’ús de l’accent diacrític. 
– Redactar una carta formal a partir dels elements treballats. 
– Classificar els mots segons el grau de formalitat. 
– Distingir les diferents modalitats oracionals. 
– Distingir entre so i grafia. 
– Identificar els sons vocàlics. 
 
Unitat 2 
– La narrativa medieval 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Conèixer les característiques generals del currículum. 
– Analitzar l’estructura d’un currículum. 
– Cercar el significat del lèxic desconegut. 
– Resoldre activitats de comprensió del text. 
– Analitzar les formes verbals a partir del text de lectura. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Redactar un currículum a partir de les pautes treballades. 
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Unitat 3 
– De l´edat mitjana a la renaixença 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Conèixer les característiques generals de la instància. 
– Identificar els diversos complements. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Elaborar una instància. 
– Reconèixer els pronoms determinatius i els pronoms personals. 
– Conèixer el vocalisme. 
– Identificar el vocalisme tònic. 
 
Unitat 4 
– La narrativa del segle XIX  
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Conèixer les característiques generals del xat, el correu electrònic, el bloc i el fotobloc. 
– Buscar el significat del lèxic desconegut. 
– Comprendre un correu electrònic. 
– Redactar un text argumentatiu sobre l’ús del xat. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Conèixer els pronoms personals. 
– Identificar pronoms en un text. 
– Substituir pronoms en un seguit d’oracions. 
– Conèixer el vocalisme àton. 
 
 
Unitat 5 
– Poesia del segle XX 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Adquirir material sobre les llengües i els dialectes. 
– Aplicar les categories gramaticals. 
– Redactar un resum. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Reconèixer l’oració composta. 
– Identificar les oracions juxtaposades. 
– Identificar les oracions coordinades. 
– Identificar les oracions subordinades. 
– Analitzar una cançó. 
– Reconèixer el grup fònic. 
– Aplicar el hiat, la diftongació, la sinalefa i l’elisió. 
– Classificar mots segons les seves característiques. 
 
 
Unitat 6 
– La narrativa del segle XX 
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– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Utilitzar estratègies i tècniques per analitzar les lectures i elaborar un comentari de text. 
– Conèixer el registre formal. 
– Llegir un text en registre formal. 
– Organitzar un debat a l’entorn d’un tema proposat. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Conèixer les oracions subordinades substantives. 
– Identificar les oracions subordinades substantives en un text.  
– Conèixer els sons consonàntics. 
 
Unitat 7 
– El teatre del segle XIX, XX i XXI 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Conèixer el registre no formal. 
– Buscar el significat del lèxic desconegut. 
– Explicar frases fetes. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Conèixer les oracions subordinades adjectives. 
– Identificar els complements del nom. 
– Identificar oracions subordinades adjectives. 
– Identificar els sons consonàntics. 
 
Unitat 8 
– Assaig i memorialística 
– Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal. 
– Resoldre activitats relacionades amb la informació i els textos treballats. 
– Utilitzar estratègies i tècniques per fer consultes a través d’internet. 
– Buscar el significat del lèxic desconegut. 
– Identificar les oracions subordinades. 
– Identificar els dialectes a partir d’un text. 
– Utilitzar tècniques de tractament textual mitjançant les TIC. 
– Reconèixer algunes diferències dialectals. 
– Conèixer les oracions subordinades adverbials. 
 
 
Criteri d´avaluació: Per aprovar s´ha de treure un cinc i es donarà molta importància 
a la comprensió lectora, a la redacció. Recordar que cada falta ortogràfica rebaixarà 
0,1 fins a un màxim d´1 punt. 
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COMPLECIÓ. CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’EXAMEN DE 
FÍSICA I QUÍMICA 4rt ESO 
 
 
CONTINGUTS 
 
Forces i moviments 
 
Magnituds escalars i vectorials. 
 
Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis. 
Representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme. 
 
Equilibri de forces. Pes dels objectes i centre de gravetat. Força normal, de 
fregament i centrípeta. Relació entre força i deformació en els cossos elàstics.  
 
Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Variables que 
influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica. Fenòmens meteorològics i mapes 
del temps. 
 
Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i 
forces en la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de trànsit i 
anàlisi de mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la 
independència de la seva acceleració envers la massa. 
 
La importància de la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del 
moviment dels astres i les naus espacials. 
 
L’energia 
 
Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes 
d’energia mecànica: energia cinètica i potencial. 
 
Potència de màquines en funcionament. Exemples en el cos humà quan es 
realitzen activitats físiques. 
 
Processos de conservació i degradació de l’energia. 
 
Les ones. Descripció del so com a exemple d’ona mecànica. Fenòmens i aparells 
relacionats. Descripció de la llum visible com a exemple d’ona electromagnètica. 
Fenòmens i aparells relacionats. L’espectre electromagnètic, les propietats dels 
diversos tipus d’ones electromagnètiques i les seves aplicacions. Contaminació 
acústica, lluminosa i electromagnètica. Conseqüències sobre la salut dels éssers 
vius. 
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La matèria 
 
Propietats i estructura 
Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, 
punt de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies segons les seves 
propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o 
metàl·lic. 
Forces intermoleculars. 
Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva 
estructura. 
Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells 
d’energia. 
 
Els canvis 
 
Interpretació molecular i representació d’una reacció química mitjançant una 
equació química. 
Velocitat de reacció i factors relacionats. 
Càlculs estequiomètrics. 
Propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies 
àcides i bàsiques d’ús freqüent i la seva utilització. Reaccions químiques de 
neutralització. 
Capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Hidrocarburs com a recurs 
energètic i problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 
Propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules, 
relacions amb la seva estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves 
aplicacions i dels problemes relacionats amb el seu reciclatge. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Es proposarà un examen que reculli els ítems anteriors. Per a aprovar 
l’alumne ha de treure un 5 sobre 10 

• Aquest examen serà corregit per més d’un membre del Departament 
Científicotècnic  



MATÈRIA: INTRODUCCIÓ AL LLATÍ 
 
 
OBJECTIUS MÍNIMS  
 
Els objectius mínims a assolir són els estudiats durant el curs de 4t ESO  a l’assignatura 
d’ Introducció al llatí. Es basen en els continguts següents: 
 
1)La TEOGONIA: naixement del cosmos i dels principals déus. Els primers mites. 
Els déus Olímpics: noms en grec i llatí, àmbit d’actuació, característiques... 
 
2)El mite de la FUNDACIÓ DE ROMA. 
 
3)LES 3 ETAPES DE LA HISTÒRIA DE ROMA:  
 
-datació i sistemes de govern a cadascuna d’elles en general. 
-Monarquia: els principals reis i l’aportació que feren a la ciutat. 
-República: guerres púniques, guerres civils, els 2 triumvirats. 
-Imperi: principals emperadors  i les seves actuacions. 
 
4)EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS A ROMA: 
 
PRIVATS: Definició, estructura, característiques i parts de les vivendes. 
-Domus 
-Insula 
-Villa 
 
PÚBLICS: Estructura, funció, espectacles que s’hi realitzen. 
-Teatre:  
-Amfiteatre 
-Circ 
-Termes 
 
5)LA CIUTAT ROMANA: estructura, funció, característiques. 
 
-L’Aqüeducte. 
 
6) ANÀLISI SINTÀCTICA I TRADUCCIÓ D’UN TEXT BREU(3 línies) 
 
-de la 1ª a la 3ª declinació. 
-temps verbals: present i imperfet d’indicatiu. El verb SUM. Present i imperfet 
d’indicatiu. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Els criteris d’avaluació seguits seran els mateixos que els que s’apliquen durant la 
matèria a 4 d’ESO: 
-teoria: 7 punts. 
-traducció: 3 punts. 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’EXAMEN DE 
MATEMÀTIQUES 
 
 
CONTINGUTS 
 
NOMBRES: 

• Expressar un nombre racional en forma decimal  
• Obtenir la fracció generatriu d’un nombre donat 
• Representar nombres racionals sobre la recta  
• Reconéixer els nombres irracionals 
• Fer operacions amb potències de base real I exponent enter 
• Reconéixer les parts d’un radical I el significat que tenen 
• Obtenir radicals equivalents a un de donat 
• Fer operacions amb radicals i racionalitzar expressions 
• Arrodonir i truncar nombres reals  
• Calcular l’error absolut i relatiu comés en fer l’aproximació 
• Expressar un nombre decimal en notació científica 

 
ÀLGEBRA: 
• Polinomis. Divisió normal. Divisió per Rufinni. Factorització. 
• Resoldre equacions de segon grau i biquadrades 
• Resoldre equacions senzilles amb radicals  
• Resoldre i plantejar sistemes amb enunciats 
• Reconèixer les inequacions de primer grau amb una incògnita i els seus 

elements, resoldre-les i representar-ne el conjunt solució.  
• Resoldre inequacions de primer grau amb dues incògnites i representar-ne 

la solució  
 
TRIGONOMETRIA: 

• Definir les raons trigonomètriques d’un angle agut en un triangle rectangle. 
Conéixer les seves relacions. 

• Estudiar les raons trigonomètriques de qualsevol angle.  
• Resoldre triangles rectangles. Resoldre problemes. 

 
SUCCESSIONS : 

• Estudi de le successions : terme general, terme ai, …. 
• Conéixer le progressions aritmètiques i geomètriques com a cas particular. 

 
ANÀLISI: 

• Estudi de les funcions : domini, recorregut, representació gràfica, 
continuïtat,… 

• Estudi de tipus de funcions senzilles : recta i paràbola 
 
 

 
 



   

 

 

PC2 Ensenyament - Aprenentatge Ex.Mates per a l’obtenció del títol d’ESO Versió 2 Febrer 2012 

 
 Elaborat :  Pilar Vidal Revisat : Aprovat : Pàgina 2 de 2 

  

ESTADÍSTICA : 
• Reconéixer els conceptes de població, mostra i mostreig  
• Obtenir i analitzar taules estadístiques  
• Representar i analitzar diversos gràfics estadístics  
• Calcular les mesures de centralització: mitjana, mediana moda, quartils i 

centils 
• Obtenir les mesures de dispersió: recorregut, variància, desviació típica i 

coeficient de variació 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Es proposarà un examen que reculli els ítems escrits a dalt : dos exercicis 
de cada apartat, 12 exercicis 

• Es deixarà la calculadora. 
• Per a aprovar l’alumne ha de treure un 6 de 12 (un 5). 
• Aquest examen serà corregit per més d’un membre del Departament de 

Matemàtiques. 
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PROVES DE COMPLECIÓ  
DEPARTAMENT DE SOCIALS 
 
 Ciències socials.    
 Continguts mínims i criteris d’avaluació.  
  
  
Continguts mínims:   
  
El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim  
 
• Conèixer les característiques polítiques, socials i econòmiques de l’Europa del segle 
XVIII.  
• Identificar els principals pensadors de la Il·lustració i les seves propostes.  
• Entendre la formació i el desenvolupament de la il·lustració i el Despotisme Il·lustrat.  
 • Conèixer els fets que van desencadenar la Guerra de Successió al tron espanyol. 
 • Comprendre el procés de centralització del poder polític de la monarquia absoluta de 
Felip V i analitzar les conseqüències dels Decrets de Nova Planta.  
  
Revolucions liberals i moviments nacionalistes  
 
• Conèixer els principis bàsics del liberalisme i el nacionalisme.  
• Conèixer les causes i els esdeveniments principals de la Revolució Francesa.  
 • Conèixer les característiques de les revolucions liberals i nacionals de 1820, 1830 i 
1848.   
 
  
La industrialització de les societats europees 
 
 • Conèixer la revolució demogràfica i agrària, les transformacions en els sistemes de 
cultiu i l’estructura de la propietat.  
• Identificar els avenços tècnics de la Revolució industrial i els sectors industrials 
pioners.  
• Conèixer les nocions bàsiques del pensament marxista, socialista i anarquista.  
• Descriure el procés d’industrialització d’Espanya i l’evolució de la indústria tèxtil 
catalana.  
  
L’època de l’imperialisme  
 
• Conèixer les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials del segle XIX.  
• Conèixer els grans imperis colonials i saber-los identificar en un mapa.  
  
 
 
 
La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa  
 
• Identificar les causes de la Primera Guerra Mundial.  
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• Conèixer les fases de la guerra i les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i 
territorial de la Gran Guerra.  
• Conèixer la caiguda de l’imperi tsarista a Rússia i el procés revolucionari que va tenir 
lloc (febrer a octubre de 1917)  
• Comprendre el procés de formació de l’URSS i l’ascens de Stalin al poder, així com el 
model polític i econòmic que va impulsar l’estalinisme.  
  
 
Crisi de les democràcies i la Segona Guerra Mundial 
 
 • Conèixer les causes que van portar al crac borsari de 1929 i el desencadenament de la 
Gran Depressió, així com les polítiques que es van impulsar contra la crisi. 
 • Entendre els factors que expliquen l’ascens al poder dels règims totalitaris a 
Alemanya i Itàlia. 
 • Conèixer les característiques principals del règim feixista italià i de la dictadura nazi.  
• Identificar les fases de la Segona Guerra Mundial i les ofensives més importants.  
• Conèixer les causes i conseqüències polítiques i territorials de la Segona Guerra 
Mundial.  
  
Un món bipolar: Guerra Freda i Descolonització 
 
 • Conèixer el que va ser la formació dels blocs polítics antagònics i la Guerra Freda 
. • Identificar els principals conflictes de la Guerra Freda: Corea, Vietnam, la crisi dels 
míssils.  
• Conèixer les causes i les principals etapes del procés descolonitzador, això com el 
sorgiment del Tercer Món.  
• Conèixer l’evolució política dels Estats Units, líder del món capitalista.  
• Conèixer l’evolució de La Unió Soviètica fins la crisi i enfonsament del comunisme.  
• Tenir uns mínims coneixements sobre la construcció de la Unió Europea, Xina i la 
fundació de l’Estat d’Israel.  
  
  
  
Criteris d’Avaluació:  
  
L’avaluació consistirà de tres parts: 1ª  Una relació de conceptes que l’alumne haurà de 
contestar (3,5 punts) 2ª  Un exercici de relacionar noms amb conceptes (1 punt) 3ª  Tres 
exercicis de procediments: un gràfic, un mapa històric i un text (5,5 punts) 
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PROVA DE COMPLECIÓ ESO 
Àrea de Plàstica: 
 
Les competències bàsiques de l’àmbit artístic que es treballaran al llarg de l’ESO des 
de l’àrea de Plàstica són 9, organitzades en 3 àmbits o dimensions. En finalitzar 
l’etapa, l’alumnat ha de ser capaç de demostrar el nivell 1 d’assoliment de 
competència per a graduar en ESO. 
 
La prova de compleció consisteix en una prova escrita i un exercici pràctic pensat 
per a demostrar la competència en els tres àmbits. Per la naturalesa pròpia de la 
prova, no s’avaluaran les competències 7,9 i 10. El dia de la prova l’alumat ha de 
portar material específic de dibuix: compàs, joc d’escaires, llapis, goma, llapis de 
colors. 
 
 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC  
Àrea de Plàstica 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA: 
 
1. Utilitzar estratègicament els elements del llenguatge visual, musical i corporal per 

analitzar les produccions artístiques. 
• Ser capaç d’analitzar les produccions artístiques pròpies o d’altres: 

o Destriar, identificar i descriure els elements presents a cada producció. 
o Exercitar el pensament holístic per comprendre les interrelacions entre 

els elements de l’obra. 
• Gradació del nivell d’assoliment de la competència: 

o Nivell 1: identificar i descriure un nombre bàsic d’elements. 
o Nivell 2: identificar, descriure i relacionar un nombre ampli d’elements. 
o Nivell 3: Descriure amb precisió les característiques dels elements, 

detectar les relacions i les estratègies compositives. 
 

2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de 
l’entorn natural i cultural. 
• Gradació de nivell d’assoliment de la competència: 

o Nivell 1: Mostrar hàbit de percebre de forma reflexiva el que és més 
evident del seu entorn visual i sonor proper. 

o Nivell 2: Mostrar hàbit i l’interès de percebre de forma reflexiva i oberta 
el que és evident, subtil i complex de l’entorn proper i llunyà. 

o Nivell 3: Mostrar hàbit i l’interès de percebre de forma reflexiva i oberta 
els entorns més complexos i se capaç de cercar i crear nous 
coneixements en assumir i integrar els elements percebuts. 
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DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ 
 
3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els 

instruments, el cos i les eines tecnològiques.  
Competència específica de l’àrea de música que no es contempla des de l’àrea 
de plàstica. 

 
4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensional, estàtiques i 

en moviment. 
• Gradació de nivell d’assoliment de la competència: 

o Nivell 1: Utilitzar recursos tècnics de representació bàsics sobre formes 
elementals amb resultat d’un producte artístic coherent amb una 
intencionalitat predeterminada. 

o Nivell 2: Utilitzar recursos tècnics de representació variats sobre una 
major riquesa de formes responent a una intencionalitat 
predeterminada. 

o Nivell 3: Utilitzar recursos tècnics de representació complexos de forma 
creativa i coherents amb la intencionalitat perseguida pel mateix 
alumne fruit d’un procés d’interpretació i reflexió previ. 

 
5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques 

pròpies de cada àmbit. 
• Ser capaç de saber ordenar i coordinar els diferents elements d’un llenguatge 

artístic amb la finalitat d’articular idees i emocions estètiques. 
• Gradació del nivell d’assoliment de la competència: 

o Nivell 1: Compondre produccions artístiques amb coherència i 
coneixement dels llenguatges propis, a partir d’unes pautes bàsiques 
clarament establertes. 

o Nivell 2: Compondre produccions artístiques amb coherència i 
coneixement dels llenguatges propis, partint de l’experiència pròpia i de 
manera imaginativa, a partir d’unes pautes establertes. 

o Nivell 3: Compondre produccions artístiques amb coherència i 
coneixement dels llenguatges propis, amb autonomia i iniciativa, partint 
de l’experiència pròpia i de manera imaginativa, a partir d’unes pautes 
obertes. 

 
6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 

artístics. 
• Ser capaç de posar en pràctica coneixements i habilitats per poder analitzar 

els resultats i treure’n conclusions. Fase d’ideació i planificació en la qual cal 
investigar amb els elements dels llenguatges propis. 

• Gradació del nivell d’assoliment de la competència: 
o Nivell 1: Portar a terme un procés d’experimentació i/o improvisació a 

partir d’una pauta i per mitjà d’instruments i tècniques establerts. 
o Nivell 2: Cercar recursos i decidir entre els instruments i les tècniques 

proposades, dur a terme l’experimentació i/o improvisació, analitzar el 
resultat i mostrar les possibles aplicacions. 

o Nivell 3: Cercar amb iniciativa pròpia les eines, les tècniques i els 
recursos idonis, fer-los interaccionar a través del procés 
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d’experimentació i/o improvisació, analitzar i treure conclusions que 
permetin transferir el resultat i aplicar-ho a produccions artístiques 
posteriors. 

 
7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals 

com col·lectius. 
o (No s’avaluarà a la prova de compleció) 

 
DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA 

 
8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus 

contextos i funcions. 
• Gradació del nivell d’assoliment de la competència: 

o Nivell 1: Valorar produccions de l’entorn més immediat, situant-les en el 
seu context i tenint en compte la seva funció, aplicant elements d’un 
llenguatge artístic determinat. 

o Nivell 2: Valorar produccions d’entorns geogràfics i històrics diversos, 
situant-les en el seu context i tenint en compte la seva funció, aplicant 
elements d’un llenguatge artístic determinat. 

o Nivell 3: Valorar produccions d’entorns geogràfics i històrics diversos, 
situant-les en el seu context i tenint en compte la seva funció, 
interrelacionant els elements del diferents llenguatges artístics. 

 
9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment 

personal i social 
• Gradació del nivell d’assoliment de la competència: 

o La naturalesa fonamentalment actitudinal d’aquesta competència fa 
que no sigui necessari graduar-la. 

 
10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió 

i d’acció prosocial (àmbit axiològic). 
o (No s’avaluarà a la prova de compleció). 

 


