
 
COL·LEGI 

COR DE MARIA 
 

CURS 2018 /2019 1r ESO BIOLOGIA-GEOLOGIA   
 

REQUISITS MÍNIMS ESTÀNDARDS D’AVALUACIÓ 
CRITERIS DE 

QUALIFICACIÓ 
 

1. Assistència mínima 
del 70%. 
2.  Presentar totes les 
feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha 
d'obtenir un 4 sobre 
10 a la "Competència 
matemàtica, científica 
i tecnològica". 
4. No haver estat 
expulsat més de tres 
vegades en el 
trimestre. 
5. Fer els deures en un 
70% dels caos. 

 

BLOQUE COMÚN 

1. Comprèn i expressa textos orals i escrits 
2. Crea i/o interpreta gràfics, il·lustracions, etc. per a la millora de 

la comprensió del text, plantejant hipòtesis o fent prediccions. 
3. Sap utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics 

per comptar, operar, mesurar, situar-se a l'espai i/o en el temps. 
4. Relació amb altres persones i compliment de les normes de 

convivència, compliment amb el rol establert en el grup en el 
Treball en Equip i resolució de conflictes adequadament. 

5. Desenvolupa diferents estratègies i tècniques per complir amb 
les tasques 

6. Maneja els mitjans audiovisuals i de comunicació, essent capaç 
de comentar amb capacitat crítica el contingut, el llenguatge i la 
finalitat de la informació, diferenciant entre informació i opinió. 

7. Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació com 
a eina en el procés d'aprenentatge, i ho fa de manera 
responsable i ètica.                    

8. Té interès i iniciativa per resoldre dubtes i situacions per si 
mateix de manera innovadora i creativa. 

9. Treballa segons paràmetres estètics establerts. 
10. Reflexiona i interioritza els diferents valors de manera adient 

respectant la varietat de creences i actituds. 
11. L’alumne és capaç de respondre assertivament i de gestionar 

correctament les emocions per aconseguir un benestar personal 
en relació amb l'entorn. 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de la 
mitja ponderada segons 
l’annex adjunt de cada 
una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

BLOQUE 1 : UNIVERSO-LA TIERRA 
1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
2. Reconoce los componentes del sistema solar describiendo sus 

características generales. 
3. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en 

los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 4. 
Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

4. Describe las características generales de los materiales más frecuentes 
a las zonas externas del planeta. 2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales 
que los componen. 

5. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y 
rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 

6. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  
7. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes 

principales relacionándolos con su origen. 
8. Identifica las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos. 
9. Identifica las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos. 
10. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio 

ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su 
solución.  

11. Relaciona situaciones en los cuales la actividad humana interfiera con 
la acción protectora de la atmósfera. 

 
La qualificació 
s’obtindrà a partir de la 
mitja ponderada segons 
l’annex adjunt de cada 
una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 



BLOC 2 : BIOSFERA 
1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las 

características particulares de ambas.  
2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre 

célula procarionte y eucarionte, y entre célula animal y vegetal. 
3. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 

mantenimiento de la vida. 
4. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 
5. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los 

animales y plantas más comunes con su grupo taxonòmico. 
6. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de 

estos grupos, destacando su importancia biológica. 
7. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos en 

la clase a la cual pertenecen. 
8. Identifica ejemplares de animales propios de algunos ecosistemas 

o de interés especial para ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. 

9. Clasifica animales a partir de claves de identificación. 
10. Conoce el reino Plantas, los órganos vegetales, la nutrición, 

relación y reproducción en las plantas. 
11. Conoce el reino Protoctistas, Los protozoos y las algas, el papel de 

los protoctistas en la biosfera. 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de la 
mitja ponderada segons 
l’annex adjunt de cada 
una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

 

NOTA TRIMESTRAL NOTA RECUPERACIONS NOTA FINAL 

Cada estàndar se evaluará de 0 a 
10. 
De cada unidad didáctica se 
calculará una media a partir de las 
calificaciones de los estándares de 
calificación. 
La calificación final será la media 
de las notas de las diferentes 
unidades didácticas. 

Les recuperacions es faran a 
partir del 2n cicle d’educació 
primària.  
Per poder fer les recuperacions 
s’hauran d’haver entregat les 
feines requerides pel mestre. 
En cas de recuperar, la nota 
obtinguda serà un 5. 

La calificación final será la 
media de las notas de las 
diferentes unidades 
didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

1ª AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

  

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

  

  N
O
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À
X

. 

  N
O
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À
X

. 
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O
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À
X

. 
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O
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À
X

. 

1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1 10% 1 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

60% 6,0 60% 6,0 60% 6 60% 6 

3 COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1 10% 1 

4 APRENDRE A APRENDRE 10% 1,0 10% 1,0 10% 1 10% 1 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL   0,0   0,0   0   0 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA   0,0   0,0   0   0 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

8 ESPIRITUAL   0,0   0,0   0   0 

9 EMOCIONAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

 
QUALIFICACIÓ:   10,0   10,0   10   10 

     
  

     

CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO: 
 
 

 

 
    

          

          

          

          

          

           

 

 

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i 
tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 

  



 

BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

2ª AVALUACIÓ 

          

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
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1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1 10% 1 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 60% 6,0 60% 6,0 60% 6 60% 6 

3 
COMPETÈNCIA SOCIAL I 
CÍVICA 

5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

4 APRENDRE A APRENDRE 5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL 10% 1,0 10% 1,0 10% 1 10% 1 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA 5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 1 5% 1 

8 ESPIRITUAL   0,0   0,0   0   0 

9 EMOCIONAL   0,0   0,0   0   0 

 
QUALIFICACIÓ:   10,0   10,0   10   10 

CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i 
tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 

  



 

BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

3ª AVALUACIÓ  

 

          

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
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1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 60% 6,0 60% 6,0 60% 6,0 60% 6,0 

3 
COMPETÈNCIA SOCIAL I 
CÍVICA 

10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

4 APRENDRE A APRENDRE 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA   0,0   0,0   0,0   0,0 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 

5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

8 ESPIRITUAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

9 EMOCIONAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

 
QUALIFICACIÓ:   10,0   10,0   10,0   10,0 

CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO: 

 

 

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 

  



Castellano 1 ESO 

Requisitos MÍNIMOS CRITERIOS De Evaluación/ESTÁNDARDS  CRITERIOS DE Calificación 

 80% de Asistencia 

 Presentar Trabajo 

de lectura  

 Ortografía Media 

superior a 3’25 

 Tres expulsiones de 

clase anotadas en 

agenda 

 Ver anexo para 

porcentaje bloques 

competenciales 

 Explica y aplica todas las normas ortográficas de la 

lengua castellana. 

 

 Conoce y diferencia las peculiaridades dialectales, 

su escritura y pronunciación. 

 

 Explica y aplica la utilización correcta de los 

diferentes fonemas y signos gráficos de la lengua 

castellano 

 

 Explica, aplica y distingue el concepto  y uso de las 

palabras homófonas. 

 

 Reconoce diferentes enunciados: frase y oración y 

los construye 

 

 Reconoce los diferentes sintagmas en un texto 

 

 Reconoce las raíces y desinencias que conforman 

las palabras 

 

 Reconoce la procedencia de neologismos o 

palabras extranjeras, y la formación de palabras 

por siglas 

 

 Elabora una mapamundi con la procedencia de 

lengua y vocablos adaptados a nuestra lengua 

 

 Conoce el  concepto de palabra polisémica y es 

capaz de poner ejemplos 

 

 Conoce los conceptos de sinonimia y antonimia y 

es capaz de poner ejemplos 

 

 Reconoce las diferentes categorías gramaticales ( 

Verbo, sustantivo, adjetivos, determinantes, 

adverbios, pronombres y enlaces ) y las sabe 

distinguir e identificar en un análisis morfológico 

  

 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado 

  

 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado, reconociendo el núcleo del 

sujeto o si  está omitido o no tiene  

 

 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado, reconociendo el núcleo del 

sujeto o si  está omitido o no tiene y el análisis del 

predicado según tipo  

 

BLOQUE ORTOGRAFÍA, 

 

Explica y aplica todas las 

normas ortográficas de la 

lengua castellana. 

 

Dictados y exámenes 

 

25%* 

 

*Mínima nota media de 

dictados de 3, para 

aprobar 

 

BLOQUE 

GRAMÁTICA 

 

exámenes 

 

35% 

 

BLOQUE COMUNICACIÓN 

 

Trabajos y ejercicios 

 

15%* 

 

*obligatoriedad de 

presentar el trabajo de 

lectura 

 

BLOQUE 

 LITERATURA 

 

exámenes 

 

25% 

 



 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado, reconociendo el núcleo del 

sujeto o si  está omitido o no tiene y el análisis del 

predicado según tipo y reconocimiento de sus 

complementos 

 

 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado, reconociendo el núcleo del 

sujeto o si  está omitido o no tiene y el análisis del 

predicado según tipo y reconocimiento de sus 

complementos 

 

 Análisis sintáctico: separación de bloques de 

sujeto-predicado, reconociendo el núcleo del 

sujeto o si  está omitido o no tiene y el análisis del 

predicado según tipo y reconocimiento de sus 

complementos. 

 

 Identifica y diferencia los géneros literarios 

 

 Reconoce el género narrativo y alguna de sus sub 

apartados 

 

 Reconoce los subgéneros narrativos en prosa 

 

 Reconoce los subgéneros narrativos en verso 

 

 Reconoce las características de una fábula 

 

 Extrae la moraleja de la fábulas 

 

 Crea composiciones 

 

 Reconoce las características de la lírica y alguno de 

sus sub géneros 

 

 Conoce las peculiaridades de los subgéneros 

líricos. 

 

 Sabe medir un poema separando las silabas 

 

  Reconoce el tipo de arte 

 

  Conoce e identifica los diversos tipos de rima 

 

 Reconoce diversos tipos de poemas estróficos 

 

 Reconoce poemas no estróficos 

 

 Conoce y ejemplifica los diversos recursos 

estilísticos 

 

 Identifica el género teatral 

 



 Diferencia los subgéneros  teatrales 

 

 Conoce los términos propios del teatro 

 

 Conoce y explica  la evolución de nuestra llengua 

 

 Y la aportación de otras culturas a la creación de la 

misma 

 

 Capaz de identificar una noticia y usar su técnica 

de redactado 

 

 Crear un anuncio 

 

 Identificar los elementos de un cuento y una 

narración 

 

  Realiza cuentos y narraciones breves 

 

 Realización de diversos informes según pauta de 

análisis de datos y de conclusiones 

 

 Realización de argumentación en base a aspectos 

positivos y negativos de una situación 

 

 Realiza una reclamación según modelos 

 

 realiza una carta en diferentes niveles de lenguaje 

y sobre diferentes temes 

 

 Utiliza diferentes técnicas de estudio 

 

 Crea entrevistas y diálogos como técnica de 

pregunta respuesta 

 

 Conoce un romance e Identifica sus características 

y Redacta un romance sobre temática actual. 

 

 Conoce los conceptos de latinismo 

 

  Conoce y aplica los refranes y frases hechas 

 

  Conoce y utiliza los sinónimos y antónimos 

 

 Realiza diversas exposiciones orales en público 

 

 Lectura en voz alta con soltura y fluidez 

 

 Lectura de dos libros durante el curso 

 

 Presentación del trabajo de lectura 

 















 
CURS 2018/2019 1R  ESO GEOGRAFIA -HISTÒRIA 
 

REQUISITS MÍNIMS ESTÀNDARDS D’AVALUACIÓ 
CRITERIS DE 

QUALIFICACIÓ 
Per a poder ser avaluat 
 l’alumne ha de 
complir amb els 
següents requisits: 
● Assistència 

mínima del 80%. 
● Tenir aprovats els 

estàndards 
prioritaris (els 
que estan en 
negreta). 

● Presentació de 
 tots els treballs 
de classe i/o casa. 

● Dur el material 
necessari per al 
normal 
desenvolupament 
de les sessions. 

● No haver estat 
expulsat de l’aula 
més de tres 
vegades en el 
trimestre. 

BLOQUE  

 
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 
Sociales. 

-Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas). 

-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar y seleccionar información, y presentar conclusiones. 

-Utilización y lectura de diferentes lenguajes y gráficos. Iniciación 
al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 

-Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 

-Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de 
divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e 
histórico). 

 
•Identificar les característiquesessencials de la Terra com a planeta,         

la sevaposició en el Sistema Solar i elsmoviments de         
rotació i translació. 

Localitzarllocs o espais a un mapa utilitzantdades de coordenades 
• Localitzarllocs o espais a un mapa utilitzantdades de        

coordenades 
Usar l’escala a un plànol i a un mapa 
• Valorar la riquesabiològica de la Terra i fomentar-ne la         

preservació. 
• Curiositat per conèixerdiferents formes de representar      

l’espai terrestre. 
• Localitzarllocs o espais a un mapa utilizantdades de        

coordenadesgeogràfiques i obtenirinformació sobre    
l’espairepresentat a partir de la llegenda i la simbologia,         
comunicant les conclusions de forma oral o escrita. 

Localitzar a un mapa elselementsbàsics que configuren el medifísic         
mundial, d’Europa i d’Espanyacaracterizantelstrets que     
predominen a un espaiconcret. 

Realitzar una lectura comprensiva de fontsd’informacióescrites de       
contingutgeogràfic o històric i comunicar la      
informacióobtenguda de forma correcta per escrit. 

 
● Saber situar les comunitatsautònomes i les      

provínciesespanyoles 
Conèixer les capitalsdelsdiferentspaïsos del món 
.− Utilitzar les convencions i unitatscronològiques i les       

nocionsd’evolució i canvi, i aplicar-les alsfets i processos        
de la prehistòria i històriaantiga del món i de la península           
Ibèrica. 

● Realitzar una lectura comprensiva de     
fontsd’informacióescrites de  

.  
80% es calcula 
una mitja dels 
estàndars de cada 
unitat treballada. 
20% estàndars 
del bloc 1. 
 
 
 



contingutgeogràfichistòric i comunicar la    
informacióobtenguda de forma correcta per     
escrit. 

● Diferenciar elstretsmésrellevants que 
caracteritzen les primerescivilitzacionsurbanes. 

● Caracteritzarelstrets de l’organització política,  
● econòmica i social de la civilització romana,       

valorar la  
● transcendència de la romanització a Hispània i la  
● pervivència del seullegat al nostre país i       

analitzar 
algunes de les seves aportacions més representatives. 
 

 
  

 
   

 

NOTA TRIMESTRAL NOTA RECUPERACIONS NOTA FINAL 

Cada estándares se evaluará de 0 a 10. 
De cada unidad didáctica se calculará 
una media a partir de las calificaciones 
de los estándares de calificación. 
La calificación final será la media de 
las notas de las diferentes unidades 
didácticas. 

Les recuperacions es faran a partir 
del 2n cicle d’educació primària.  
Per poder fer les recuperacions 
s’hauran d’haver entregat les feines 
requerides pel mestre. 
En cas de recuperar, la nota 
obtinguda serà un 5. 

La calificación final será la 
media de las notas de las 
diferentes unidades 
didácticas. 

 







 
COL·LEGI 

COR DE MARIA 
 

CURSO 2018 /2019 1r ESO MATEMÁTICAS 

 
REQUISIT0S 

MÍNIM0S 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
1. Assistè
ncia mínima del 
70%. 

2. Presen
tar totes les 
feines 
encomanades. 

3. Com a 
mínim s'ha 
d'obtenir un 4 
sobre 10 a la 
"Competència 
matemàtica, 
científica i 
tecnològica". 

4. No 
haver estat 
expulsat més 
de tres vegades 
en el trimestre. 

5. Fer els 
deures en un 
70% dels casos. 

 

BLOQUE 0 

1. Comprèn i expressa textos orals i escrits 

2. Crea i/o interpreta gràfics, il·lustracions, etc. per a la millora 
de la comprensió del text, plantejant hipòtesis o fent 
prediccions. 

3. Sap utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics 
bàsics per comptar, operar, mesurar, situar-se a l'espai i/o en 
el temps. 

4. Relació amb altres persones i compliment de les normes de 
convivència, compliment amb el rol establert en el grup en el 
Treball en Equip i resolució de conflictes adequadament. 

5. Desenvolupa diferents estratègies i tècniques per complir 
amb les tasques encomanades. 

6. Maneja els mitjans audiovisuals i de comunicació, essent 
capaç de comentar amb capacitat crítica el contingut, el 
llenguatge i la finalitat de la informació, diferenciant entre 
informació i opinió. 

7. Utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació 
com a eina en el procés d'aprenentatge, i ho fa de manera 
responsable i ètica. 

8. Té interès i iniciativa per resoldre dubtes i situacions per si 
mateix de manera innovadora i creativa. 

9. Treballa segons paràmetres estètics establerts. 

10. Reflexiona i interioritza els diferents valors de 
manera adient respectant la varietat de creences i actituds. 

11. L’alumne és capaç de respondre assertivament i de 
gestionar correctament les emocions per aconseguir un 
benestar personal en relació amb l'entorn. 

 
La qualificació 
s’obtindrà a partir de 
la mitja ponderada 
segons l’annex adjunt 
de cada una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

BLOQUE 1: NÚMEROS 
1. Operar con números naturales y decimales para poder 
solucionar situaciones de la vida real.  

2. Resolver problemas en los que aparezcan operaciones 
combinadas 

3. Aplicar los criterios de divisibilidad para agilizar 
cálculos para resolver problemas 

4. Aplicar  los conceptos de múltiplo y divisor  para 
agilizar cálculos para resolver problemas 

5. Factoriza un número en producto de números primos 
o a partir de la descomposición halla el número compuesto. 

6. Calcular y aplicar el  MCD y mcm para resolver 
problemas 

7. Resolver problemas de la vida cotidiana en la que sea 
necesaria aplicar las relaciones entre fracciones, decimales y 
porcentajes 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de 
la mitja ponderada 
segons l’annex adjunt 
de cada una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 



8. Resolver situaciones en que debamos operar números 
enteros 

9. Aplicar R3 en situaciones en que la relación entre 
magnitudes sea de proporcionalidad 

10. 17. Resolver situaciones en las que intervengan 
porcentajes. 

BLOC 2: ÁLGEBRA 
1. Traducir enunciados a expresión algebraica y 

viceversa 

2. Diferenciar distintos tipos de expresiones algebraicas 
y las partes por las que están formados los monomios 
y operar con ellos 

3. Solucionar ecuaciones de 1er grado para resolver 
problemas 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de 
la mitja ponderada 
segons l’annex adjunt 
de cada una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
1. Clasificar y dibujar un conjunto de polígonos en 

función de sus características 

2. Aplicar el teorema de Pitágoras para hallar alguno de 
los lados del triángulo rectángulo. 

3. Calcular áreas de figuras planas a partir de la fórmula 

4. Aplicar el concepto de perímetro y calcularlo en 
diferentes figuras 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de 
la mitja ponderada 
segons l’annex adjunt 
de cada una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

BLOQUE 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
1. Usar las coordenadas cartesianas para representar 

puntos que me permitirán representar funciones 

2. Explicar el concepto de función como relación entre 
variables en situaciones reales 

3. Interpretar diferentes tipos de gráficos extrayendo 
información directamente del mismo y/o contestando 
a preguntas indirectas 

La qualificació 
s’obtindrà a partir de 
la mitja ponderada 
segons l’annex adjunt 
de cada una de les 
competències claus 
avaluades a cada 
trimestre. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Explicar que es la estadística y exponer sus 
aplicaciones 

2. Confeccionar una Tabla de Frecuencias a partir de 
unos datos dados y gráficos adecuados a cada tipo de 
variables que se pretenda representar . 

La qualificació s’obtindrà 
a partir de la mitja 
ponderada segons 
l’annex adjunt de cada 
una de les competències 
claus avaluades a cada 
trimestre. 

 

NOTA TRIMESTRAL NOTA RECUPERACIONS NOTA FINAL 

Cada estándares se evaluará de 0 
a 10. 
De cada unidad didáctica se 
calculará una media a partir de las 
calificaciones de los estándares de 
calificación. 
La calificación final será la media 
de las notas de las diferentes 
unidades didácticas. 

Les recuperacions es faran a 
partir del 2n cicle d’educació 
primària.  
Per poder fer les recuperacions 
s’hauran d’haver entregat les 
feines requerides pel mestre. 
En cas de recuperar, la nota 
obtinguda serà un 5. 

La calificación final será la 
media de las notas de las 
diferentes unidades 
didácticas. 

 

 

 

 



MATEMÀTIQUES 

1ª AVALUACIÓ 

          

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

1r ESO  2n ESO 3r ESO 4t ESO 
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À
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. 
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O
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À
X

. 

1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA   0,0   0,0   0,0   0,0 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

75% 7,5 75% 7,5 75% 7,5 75% 7,5 

3 
COMPETÈNCIA SOCIAL I 
CÍVICA 

5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

4 APRENDRE A APRENDRE 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA 

  0,0   0,0   0,0   0,0 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

8 ESPIRITUAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

9 EMOCIONAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

 
QUALIFICACIÓ:   10   10   10   10 

           
 

 
 

CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO: 
      

 

         

          

          

          

          

          

          

           

 

 

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i 
tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 

  



MATEMÀTIQUES 

2ª AVALUACIÓ 

 

 

 
 

         

  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

  

1r ESO  2n ESO 3r ESO 4t ESO 
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O
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1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

70% 7,0 70% 7,0 70% 7,0 70% 7,0 

3 
COMPETÈNCIA SOCIAL I 
CÍVICA 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

4 APRENDRE A APRENDRE 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA   0,0   0,0   0,0   0,0 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 

5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

8 ESPIRITUAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

9 EMOCIONAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

 
QUALIFICACIÓ:   10   10   10   10 

           

 
CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO: 

 
 

     

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i 
tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 

  



MATEMÀTIQUES 

3ª AVALUACIÓ 

 

 
 

 

        

  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

  

1r ESO  2n ESO 3r ESO 4t ESO 
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O
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1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA   0,0   0,0   0,0   0,0 

2 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

70% 7,0 70% 7,0 70% 7,0 70% 7,0 

3 COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

4 APRENDRE A APRENDRE 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

5 COMPETÈNCIA DIGITAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

6 
INICIATIVA I ACTITUD 
EMPRENADORA 

5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

7 
CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ 
CULTURAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

8 ESPIRITUAL 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 5% 0,5 

9 EMOCIONAL   0,0   0,0   0,0   0,0 

 
QUALIFICACIÓ:   10   10   10   10 

           

 
CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO: 

 
 

     

 
 

         

          

          

          

          

          

           

Col·legi Cor de Maria 
Fundació Xafer 

1. Assistència mínima del 70%. 
2.  Presentar totes les feines encomanades. 
3. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència matemàtica, científica i 
tecnològica". 
4. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre. 
5. Fer els deures en un 70% dels caos. 
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CURS	2018	/2019	 1r	ESO	 Música	I	
	
REQUISITS	MÍNIMS	 ESTÀNDARDS	D’AVALUACIÓ	 CRITERIS	DE	QUALIFICACIÓ	
Per	a	poder	ser	
avaluat		l’alumne	ha	
de	complir	amb	els	
següents	requisits:	
● Assistència	

mínima	del	80%.	
● Tenir	aprovats	els	

estàndards	
prioritaris		

● Presentació	de		
tots	els	treballs	
de	classe	i/o	casa.	

● Dur	el	material	
necessari	per	al	
normal	
desenvolupament	
de	les	sessions.		

● No	haver	estat	
expulsat	de	l’aula	
més	de	tres	
vegades	en	el	
trimestre.	

BLOC	COMÚ	

1. Aplica	les	normes	ortogràfiques	de	la	
llengua	catalana	

2. S’expressa	oralment	i	per	escrit	de	forma	
adequada	

3. Presenta	els	treballs	correctament	segons	
la	rúbrica	

4. Fa	un	uso	correcte	de	las	TIC	en	la	recerca	i		
presentació	de	treballs	

5. Utilitza	diferents	tècniques	d’estudi	
6. Interpreta	y/o	elabora	taules	i/o	gràfics	
7. Realitza	les	seves	feines	sent	conscient	dels	

seus	progressos	i	dels	falls,	superant	les	
dificultats	de	manera	cada	vegada	més	
autònoma.			

								8.				Coopera	activament	amb	els	seus	companys					
d’equip	per	aconseguir	una	fita	comú	

La	qualificació	s’obté	dels	següents	
percentatges:	

Bloc	comú	10%	

Bloc	1	escolta	20%	

Bloc	2	Creació	10%	

Bloc	3:	Interpretació	30%	

Bloc	4:	Contextos	musicals	30%	

BLOC	1:	ESCOLTA	
1. Escolta	atentament,	sense	xerrar	ni	fer	

renou	les	produccions	registrades	i	en	
directe	

2. Coneix	i	identifica	els	diferents	elements	
musicals	a	una	audició	

							3.				Discrimina	els	diferents	tipus	de	veus,							
instruments	musicals	,	agrupacions	vocals	i	
instrumentals,	

	

BLOC	2:	CREACIÓ	
1. Composa	melodies	senzilles	amb	un	patró	

amb	grup	
2. Es	capaç	d’	improvisar	de	forma	

instrumental,	corporal		amb	gran	grup	
3. Empra	els	recursos	informàtics	i	apps	per	

crear	produccions	musicals	
4. Té	interès	en	esforçar-se	i	millorar	en	el	

seu	procés	creatiu	
	

	

BLOC	3:	INTERPRETACIÓ	
1. Empra	el	cos,	la	flauta	dolça	i	l,	

instrumental	orff	amb	la	postura	
adequada	

2. Interpreta	de	forma	adequada	melodies	
senzilles	amb	la	flauta	dolça	(	veure	
rúbrica)	

3. Respecta	les	normes	d’	interpretació	
col·lectiva	

4. Té	una	actitud	d’	esforç	i	superació	
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BLOC	4:	
1. Coneix	els	conceptes	basics	de	llenguatge	

musical.		El	so	i	les	seves	qualitats,	les	veus,	
instruments	i	agrupacions	tan	vocals	com	
instrumentals.		

2. Sap	reconèixer	els	diferents	estils	musicals	
de	música	culta	i	lleugera	

3. Analitza	la		relació	entre	la	música	i	els	
mitjans	de	comunicació	

4. Participa	en	les	activitats	de	l’	aula	i	
centre	

	

	

	
	

	

EDUCACIÓ	SECUNDÀRIA	1r	ESO	

	

	
	

1r	trimestre	 2n	
trimestre	 3r	trimestre	

COMUNICACIÓ	LINGÜÍSTICA	 10%	 1	 		 0	 5%	 1	

COMPETÈNCIA	MATEMÀTICA.	
CIENTÍFICA	I	TECNOLÒGICA	 		 0	 10%	 1	 		 0	

COMPETÈNCIA	SOCIAL	I	CÍVICA	 10%	 1	 		 0	 		 0	

APRENDRE	A	APRENDRE	 10%	 1	 		 0	 5%	 1	

COMPETÈNCIA	DIGITAL	 		 0	 10%	 1	 		 0	

INICIATIVA	I	ACTITUD	
EMPRENADORA	 		 0	 		 0	 10%	 1	

CONSCIÈNCIA	I	EXPRESSIÓ	
CULTURAL	 70%	 7	 70%	 7	 70%	 7	

ESPIRITUAL	 		 0	 10%	 1	 		 0	

EMOCIONAL	 		 0	 		 0	 10%	 1	
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CURS 2018 /2019 1r ESO Plàstica 
 

REQUISITS MÍNIMS ESTÀNDARDS D'AVALUACIÓ CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Per superar 
l’assignatura, l'alumne 
ha de complir amb els 
següents requisits: 
● Assistència 

mínima del 70%. 
● Presentar tots els 

treballs de classe 
● Com a mínim s'ha 

d'obtenir un 4 
sobre 10 en la 
"Competència 
artística". 

● No haver estat 
expulsat més de 
tres vegades en el 
trimestre. 

● Fer els deures en 
un 70% dels casos. 

BLOC 0 

1. El alumno sabe comprender de manera adecuada un 
dictado pictórico (drawing dictation) y se trabaja 
vocabulario y escritura de frases modelo para descripción 
de la imagen. 

2. Utiliza terminología apropiada. 
3. Comprensión lectora: El alumno lee y comprende los 

enunciados de sus trabajos artísticos. 
4. Presentación de trabajos: El alumno presenta sus 

trabajos limpios, correctamente distribuidos, ordenados y 
completados en el tiempo establecido de entrega. 

5. Interpretación de gráficos: Interpreta un gráfico 
relacionado con las artes gráficas y extrae conclusiones. 

6. Trabaja progresivamente de manera autónoma sin 
requerir de manera constante la ayuda del profesor/a. 

7. Trabaja de manera cooperativa organizándose con la 
utilización del material, los pasos a seguir y el tiempo. 

 

Media ponderada entre 

estos requisitos básicos de 

calificación y las 

competencias propuestas 

para la assignatura. 

 

BLOC 1: OBSERVACIÓN. 

1. Explica oralmente el significado de algunos logotipos e 

imágenes. 
  2     Elabora un efecto visual. 
  3     Diseña un diccionario visual con definición de los 7 
elementos visuales 
 4      Describe el lenguaje visual aplicado en sus creaciones 
 

        Prioritario 
      1r Trimestre 
  
             20% 

BLOC 2: EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 

1. Aplica diferente cantidad de los colores básicos para conseguir 
secundarios y terciarios. 

2. Realiza una o dos texturas originales y las explica a los 
compañeros. 

3. Explica los pasos técnicos para elaborar diferentes formas 
geométricas (mínimo 3) 

4. Realiza simetrías, traslaciones y rotaciones con compàs 
5. Realiza simetrías, traslaciones y rotaciones con compàs 
6. Distingue las dos formas tridimencilanes básicas y las elabora 

de forma correcta. 
7. Elabora un ejemplo de sistema diédrico en 3D (cartón e hilos) 
8. Escoge un elemento personal y realiza las tres vistas. 
9. A partir de un perfil, aplica sombras y luces con distintos 

lápices. 
10. Reconoce distintas percepciones visuales durante la 

visualización de un vídeo musical. 
11. Transmite correctamente paralelas en el desarrollo de una 

imagen con punto de fuga. 
12. Realiza una creación propia aplicando la tecnica “op art” 

Prioritario 
  1r Trimestre. 
Aplica diferente cantidad de 
los colores básicos para 
conseguir secundarios y 
terciarios 
           20% 
Explica los pasos técnicos 
para elaborar diferentes 
formas geométricas (mínimo 
3) 
            20% 
Realiza simetrías, 
traslaciones y rotaciones con 
compás 
             10% 
Elabora un ejemplo de 
sistema diédrico en 3D 
(cartón e hilos) 
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13. Aplica el punto como elemento de creación de volumen 
14. Explica con ejemplos y pasos el método de elaboración de 

paralelas y perpendiculares. 
15. Analiza en distintas obras de compañeros el elemento de 

composición. 

           10% 
 
Explica con ejemplos y 
pasos el método de 
elaboración de paralelas y 
perpendiculares. 
            20% 
Analiza en distintas obras de 
compañeros el elemento de 
composición. 
           10% 
 
Op art 
           10% 
 

 

BLOC 3: ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

1 Elaborar una línea temporal digital reflejando los 
principales acontecimientos de la evolución de la 
fotografia. 

2 Sabe utilizar la tácnica del claro oscuro y entiende las 
propiedades de la luz al incidir en un objeto 

3 Analiza los elementos del lenguaje visual en distintas 
imágenes publicitarias. 

4 Produce un logotipo usando un programa de edición         
digital. 

5 Analiza los logotipos elaborados por los compañeros 
 

 

        Prioritario 
     3r Trimestre 
Elaborar una línea temporal 
digital reflejando los 
principales acontecimientos 
de la evolución de la 
fotografia. 
            10% 
Analiza los elementos 
expresivos en una serie de 
fotografías 
             10% 
Produce un logotipo usando 
un programa de edición 
digital. 
               20% 
Analiza los logotipos 
elaborados por los 
compañeros 
             10% 
Técnica del claro oscuro 
             20% 
Representación de la figura 
humana 
            10% 
Perspectiva con dos puntos 
de fuga. 
             20% 
 

 

BLOC 4: EXPRESIÓN Y CREACIÓN 

1. Aplica correctamente las distintas técnicas e insturmentos. 
2. Compara el uso de las distitnas técnicas en diferentes 

soportes mediante un mural. 
3     Reproduce correctamente figuras tridimensionales.  

Perspectiva Isométrica y perspectiva Caballera  
4    Crea un collage utilizando diversos materiales y aplicando los      
elementos del lenguaje visual. 

Prioritario 
2º Trimestre 
Aplica correctamente las 
distintas técnicas e 
insturmentos. 
       10% 
Crea un collage  
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5    Describe los pasos necesarios para organizar y planfiicar un 
proyecto.    
6   Participa activa y respetuosamente en la creación de un 
proyecto colectivo. 
7   Crea obras unicas y no copia modelos. 
8   Mantiene una actitud positiva y activa durante los procesos de 
creación. 

 
 

 

utilizando diversos 
materiales y aplicando los 
elementos del lenguaje 
visual. 
        20% 
Describe los pasos 
necesarios para organizar y 
planfiicar un proyecto. 
        10% 
Participa activa y 
respetuosamente en la 
creación de un proyecto 
colectivo. 
         20% 
Crea obras unicas y no copia 
modelos. 
         10% 
Reproduce correctamente 
figuras tridimensionales 
          20% 
Actitud positiva y activa 
           10% 

BLOC 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

1. Busca información y realiza una biografia gráfica sobre un 
artista balear 

2. Elabora un juego de preguntas y respuestas sobre el 
patrimonio cultural balear. 

3. Rellena un texto con vocabulario relacionado con distintos 
moivimentos artísticos. 

4. Realiza un análsis crítico de su producción y la de los 
compañeros, centrandose en la composición. 

Secundario 
Busca información y realiza 
una biografia gráfica sobre 
un artista balear 
 
Rellena un texto con 
vocabulario relacionado con 
distintos moivimentos 
artísticos. 
 
Realiza un análsis crítico de 

su producción y la de los 

compañeros, centrándose en 

la composición. 

 

 

NOTA TRIMESTRAL NOTA RECUPERACIONS NOTA FINAL 

La nota trimestral s'obté a partir de la 

mitjana ponderada de tots els 

estàndards treballats durant el 

trimestre, tenint en compte el 

percentatge atorgat a cada bloc. 

Les recuperacions es faran a partir del 

2º cicle d'educació primària. 

Per poder fer les recuperacions s'haurà 

d'haver lliurat els treballs requerits. 

En cas de recuperar, la nota obtinguda 

serà d'un 5 

La nota final s'obté a partir de la 

mitjana ponderada de tots els blocs. 

Prèviament s'han d'haver superat els 

requisits mínims. I per poder fer la 

mitjana la nota de tots els blocs ha de 

ser igual o superior a 3 
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CURS	2018	/2019	 	ESO	 RELIGIÓN	

	
REQUISITS	MÍNIMS	 ESTÀNDARDS	D’AVALUACIÓ	 CRITERIS	DE	QUALIFICACIÓ	

Per	a	poder	ser	avaluat		
l’alumne	ha	de	complir	
amb	els	següents	
requisits:	
● Assistència	mínima	

del	80%.	
● Tenir	aprovats	els	

estàndards	
prioritaris		

● Presentació	de		
tots	els	treballs	de	
classe	i/o	casa.	

● Dur	el	material	
necessari	per	al	
normal	
desenvolupament	
de	les	sessions.		

● No	haver	estat	
expulsat	de	l’aula	
més	de	tres	
vegades	en	el	
trimestre	

BLOC	COMÚ	

1. Aplica	les	normes	ortogràfiques	de	la	llengua	
catalana	

2. S’expressa	oralment	i	per	escrit	de	forma	
adequada	

3. Presenta	els	treballs	correctament	segons	la	
rúbrica	

4. Fa	un	uso	correcte	de	las	TIC	en	la	recerca	i		
presentació	de	treballs	

5. Utilitza	diferents	tècniques	d’estudi	
6. Interpreta	y/o	elabora	taules	i/o	gràfics	
7. Realitza	les	seves	feines	sent	conscient	dels	

seus	progressos	i	dels	falls,	superant	les	
dificultats	de	manera	cada	vegada	més	
autònoma.			

								8.				Coopera	activament	amb	els	seus	companys					
d’equip	per	aconseguir	una	fita	comú	

La	qualificació	s’obté	dels	següents	
percentatges:	

La	qualificació	s’obté	del	calcular	la	
mitjana	dels	criteris		

(	90%)	i	el	10%	restant	dels	criteris	del	
bloc	comú	

	

BLOC	1:		
1. Aplica els valors cristians a la seva vida diària 
2. Coneix el significat dels diferents temps 

litúrgics  
3. Sap cercar a la Bíblia i interpretar el significat 

de fragments senzills 
4. Coneix els manaments, els sagraments i 

benaurances 
5. És respectuós i participa activament en les 

celebracions religioses i campanyes solidàries 
6. Aprofundeix en els seus coneixements sobre 

Jesús, la Verge Maria i els sants 
7. Analitza les semblances i diferències entre la 

religió catòlica i la resta de religions 
monoteistes 

8. Analitza les situacions de desigualtat al món i 
la feina que fan diferents ONGs 

9. Raona els   fonaments de la concepció de l’ 
hombe en el cristianisme, i les seves 
conseqüències en la fonamentació dels seus 
drets  i deures 
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1
COMUNICACIÓ	

LINGÜÍSTICA
20% 2,0 20% 2,0 65% 6,5

2
COMPETÈNCIA	

MATEMÀTICA.	

CIENTÍFICA	I	

0,0 0,0 3% 0,3

3
COMPETÈNCIA	

SOCIAL	I	CÍVICA
20% 2,0 20% 2,0 5% 0,5

4
APRENDRE	A	

APRENDRE
5% 0,5 5% 0,5 10% 1,0

5
COMPETÈNCIA	

DIGITAL
0,0 0,0 3% 0,3

6
INICIATIVA	I	

ACTITUD	

EMPRENADORA

0,0 0,0 2% 0,2

7
CONSCIÈNCIA	I	

EXPRESSIÓ	

CULTURAL

10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0

8 ESPIRITUAL 40% 4,0 40% 4,0 1% 0,1

9 EMOCIONAL 5% 0,5 5% 0,5 1% 0,1

2n	trimestre 3r	trimestre

EDUCACIÓ	SECUNDÀRIA

1r	trimestre

Col·legi	Cor	de	
Maria	

Fundació	Xafer	


