
Castellano 2 ESO 

Requisitos MÍNIMOS CRITERIOS De Evaluación/ESTÁNDARDS  CRITERIOS DE Calificación 

 80% de Asistencia 

 Presentar Trabajo 

de lectura  

 Ortografía Media 

de 3’5 

 Tres expulsiones de 

clase anotadas en 

agenda 

 Ver anexo para 

porcentaje bloques 

competenciales 

 Explica y aplica todas las normas ortográficas de la 

lengua castellana 

 Explica y aplica la utilización de números romanos 

en lengua castellana 

 Explica y aplica la escritura de números o dígitos, 

ordinales y cardinales 

 Aplica correctamente y explica el uso de los 

diferentes signos de puntuación 

 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 

 Conoce y diferencia las peculiaridades dialectales , 

su escritura y pronunciación 

 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 

 Conocer el concepto de palabras homófonas y es 

capaz de distinguirlas y 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 

 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 

BLOQUE ORTOGRAFÍA, 

 

Explica y aplica todas las 

normas ortográficas de la 

lengua castellana. 

 

Dictados y exámenes 

 

25%* 

 

*Mínima nota media de 

dictados de 3’25, para 

aprobar 

 

BLOQUE 

GRAMÁTICA 

 

exámenes 

 

35% 

 

BLOQUE COMUNICACIÓN 

 

Trabajos y ejercicios 

 

15%* 

 

*obligatoriedad de 

presentar el trabajo de 

lectura 

 

BLOQUE 

 LITERATURA 

 

exámenes 

 

25% 

 



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 

 Exposición oral 

 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 temas 

 Utiliza diferentes técnicas de estudio 

 Crea entrevistas y diálogos como técnica de 

pregunta respuesta 

 Conoce un romance 

 Identifica sus características 

 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 

 Identifica las formas literarias 

 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 lengua 

Y la aportación de otras culturas a la creación de la 

misma 

 

 

 













 
COL·LEGI 

COR DE MARIA 
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CURS 2018 /2019 2n ESO FÍSICA I QUÍMICA 
 

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: METÒDE CIENTÍFIC 

1. Identifica i aplica a casos concrets les fases del mètode científic. 

2. Coneix què és la matèria i les seves propietats. 

3. Estableix que la mesura és comparar amb una unitat de referència i aplica canvis 

d’unitats 

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: LA MATÈRIA 

4. Explica les propietats dels gasos, líquids i sòlids emprant el model 

cineticomolecular. 

5. Descriu i interpreta els canvis d’estat de la matèria utilitzant el model 

cineticomolecular i l’aplica en la interpretació de fenòmens quotidians. 

6. Identificar sistemes materials com a substàncies pures o mescles i valorar la 

importància i les aplicacions de mescles d’especial interès. 

7. Dissenya mètodes de separació de mescles segons les propietats característiques 

de les substàncies que les componen, descrivint el material de laboratori adequat. 

 

 

 

 

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. 
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BLOC 3: LES FORCES 

8. Estableix la relació entre una força i el seu corresponent efecte en la deformació o 

l’alteració de l’estat de moviment d’un cos. 

9. Identifica diferents forces que es donen en situacions de la vida quotidiana i que 
ens permeten explicar fenòmens quotidians. 

10. Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment en 

un altre de diferent, i la reducció de la força aplicada necessària. 

11. Coneix els diferents models d’univers que s’han donat al llarg de la història des e 

Aristòtil fins a l’actualitat. 

12.  Distingeix entre massa i pes calculant el valor de l’acceleració de la gravetat a 

partir de la relació entre ambdues magnituds. 

13. Reconeix que la força de gravetat manté als planetes girant al voltant del Sol, i a la 

Lluna al voltant del nostre planeta, justificant el motiu pel qual aquesta atracció no 

porta a la col·lisió dels dos cossos. 

14.  Identificar els diferents nivells d’agrupació entre cossos celestes, des dels cúmuls 

de galàxies als sistemes planetaris, i analitzar l’ordre de magnitud de les distàncies 

implicades. 

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 4: EL MOVIMENT 

15. Establir la velocitat d’un cos com la relació entre l’espai recorregut i el temps 

invertit a recórrer-lo. 

16. Establir l’acceleració d’un cos com la relació la variació de les velocitats d’un cos i 

el temps invertit. 

17. Dedueix la velocitat, acceleració, espai recorregut, ... partir de les representacions 

gràfiques de l’espai i de la velocitat en funció del temps. 

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 5: ENERGIA 

18. Relaciona el concepte d’energia amb la capacitat de produir canvis i identifica els 

diferents tipus d’energia que es posen de manifest en situacions quotidianes 

explicant les transformacions d’unes formes a d’altres. 

19. Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les diferents fonts, 

comparar el seu impacte mediambiental i reconèixer la importància de l’estalvi 

energètic per a un desenvolupament sostenible. 

20. Relacionar els conceptes d’energia, calor i temperatura en termes de la teoria 

cineticomolecular i descriure els mecanismes pels quals es transfereix l’energia 

tèrmica en diferents situacions quotidianes. 

21. Explica el fenomen de la dilatació a partir d’alguna de les seves aplicacions com els 

termòmetres de líquid, juntes de dilatació en estructures, etc. 

22. Explica l’escala Celsius i la relació amb altres escales. 

23. Interpreta els canvis de temperatura i canvis d’estat de la matèria quan hi ha 

transferència de calor mitjançant conducció, convecció i/o radiació. 

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. 
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BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

1ª AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

  

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

  

  N
O

TA
 M

À
X

. 

  N
O

TA
 M

À
X

. 

  N
O

TA
 M

À
X

. 

  N
O

TA
 M

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. 
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BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

2ª AVALUACIÓ 

          

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

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

 
  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

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 

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. 
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BIOLOGIA-GEOLOGIA-FÍSICA-QUÍMICA-CIÈNCIES APLICADES 

3ª AVALUACIÓ  

 

          

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

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

 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

  

N
O

TA
 M

À
X

. 

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. 

  













	
COL·LEGI 

COR DE MARIA 
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CURS	2018	/2019	 2n-3r	ESO	 Música	II	
	
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	20%	

Bloc	4:	Contextos	musicals	40%	

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

renou	les	produccions	registrades	i	en	
directe	

• Coneix	i	identifica	els	diferents	elements	
musicals	a	una	audició	

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

• Reconeix	el	període	històric	i	característiques	
de	l’època	a	una	audició	

	

BLOC	2:	CREACIÓ	
• Composa	melodies	senzilles	amb	un	patró	

amb	grup	
• Es	capaç	d’	improvitzar	de	forma	

instrumental	amb	gran	grup	
• Empra	els	recursos	informàtics	i	apps	per	

crear	produccions	musicals	
• 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:	CONTEXTOS	MUSICALS	
• Identifica	les	principals	característiques,	

obres	i	compositors	dels	diferents	períodes	
de	la	història	de	la	música	(	abans	EM,	Edat	
Mitjana,	Renaixement,	Barroc,	Classicisme,	
Romanticisme,	Nacionalisme	i	música	
contemporània)	

• Sap	reconèixer	els	diferents	estils	musicals	
• Participa	en	les	activitats	de	l’	aula	i	

centre	
	
	

	

	

	
	

NOTA	TRIMESTRAL	 NOTA	RECUPERACIONS	 NOTA	FINAL	
La	nota	trimestral	surt	de	:	
		
La	mitja	ponderada	dels	blocs	
treballats.		
	
Cada	estàndard	s’	avaluarà	de	0	a	
10.	
De	cada	unitat	didàctica	es	calcularà	
una	mitjana	a	partir	de	les	
qualificacions	dels	estàndards	de	
qualificació.	
La	qualificació	final	serà	la	mitjana	
de	les	notes	de	les	diferents	unitats	
didàctiques.	

Les	recuperacions	es	faran	
trimestralment		
Per	poder	fer	les	recuperacions	
s’hauran	d’haver	entregat	les	feines	
requerides	per	la	professora.	
En	cas	de	recuperar,	la	nota	obtinguda	
serà	un	5	

La	nota	final	surt	de	la	mitja	
ponderada	de	tots	els	blocs.	
Prèviament	s’han	d’haver	superat	els	
requisits	mínims.	
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EDUCACIÓ	SECUNDÀRIA	
1r	ESO	

	

	
	

	

1r	
trimestre	

2n	
trimestre	

3r	
trimestre	

	 	

		 N
O
TA

	M
ÀX

.	

		 N
O
TA

	M
ÀX

.	

		 N
O
TA

	M
ÀX

.	

1	 COMUNICACIÓ	LINGÜÍSTICA	 10%	 1	 		 0	 5%	 1	

2	 COMPETÈNCIA	MATEMÀTICA.	CIENTÍFICA	I	
TECNOLÒGICA	 		 0	 10%	 1	 		 0	

3	 COMPETÈNCIA	SOCIAL	I	CÍVICA	 10%	 1	 		 0	 		 0	

4	 APRENDRE	A	APRENDRE	 10%	 1	 		 0	 5%	 1	

5	 COMPETÈNCIA	DIGITAL	 		 0	 10%	 1	 		 0	

6	 INICIATIVA	I	ACTITUD	EMPRENADORA	 		 0	 		 0	 10%	 1	

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

8	 ESPIRITUAL	 		 0	 10%	 1	 		 0	

9	 EMOCIONAL	 		 0	 		 0	 10%	 1	
	



	
COL·LEGI 

COR DE MARIA 
	

C/ San Fernando, 42   *   07702  Maó (Illes Balears) 
Telèfon: 971 36 49 65  *  Fax: 971 35 17 43  *  CIF: G57111221 / CODI: 07001927 
FUNDACIÓ XAFER  *  Email: cordemaria@planalfa.es  *  www.fundacionxafer.org 

	
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	



COL·LEGI
COR DE MARIA

CURSO 2018 /2019 2º ESO MATEMÁTICAS

REQUISIT0S MÍNIM0S ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Para poder ser evaluado, el 
alumno debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Asistencia  mínima  del 
80%.

2. Tener aprobados  todos los 
bloques  .

3. Presentación  de  los 
trabajos  de  previos  a  los 
examenes de evaluación y 
recuperación.

4. Traer el material necesario 
para  el  normal  desarrollo 
 de  las  sesiones: 
calculadora,  tablet, 
auriculares, folios para las 
pruebas.

5. No haber sido  expulsado 
del aula más de tres veces 
en un trimestre.

 

BLOQUE COMÚN

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
Lee, redacta y inventa problemas 
o procesos y / o expresa 
oralmente los pasos para su 
resolución

2. COMPETENCIA SOCIAL Y 
CÍVICA. Se relaciona con otras 
personas, cumple de las normas 
de convivencia y el rol establecido 
en el grupo en el trabajo en 
equipo, y resuelve conflictos 
adecuadamente.

3. APRENDER A APRENDER. 
Desarrolla diferentes estrategias y 
técnicas para cumplir con las 
tareas encomendadas y el cumple 
las fechas fijadas.

4.  INICIATIVA Y ACTITUD 
emprendedores. Pone interés y 
se esfuerza por el trabajo de 
forma personal y creativa 
intentando aprovechar el tiempo. 
(muestra actitud positiva ante el 
trabajo personal y grupal, y tiene 
interés).

5. CONCIENCIA Y EXPRESIÓN 
CULTURAL. Valora la parte 
estética del lenguaje y la aplica en 
su contexto.

6. ESPIRITUAL. Reflexiona y 
interioriza los diferentes valores 
de manera adecuada con 
respecto a la variedad de 
creencias y actitudes

7. EMOCIONAL. El alumno es 
capaz de gestionar correctamente 
las emociones, propias y ajenas, 
para adaptarse y conseguir las 
objetivos propuestos. Cultiva la 
automotivación y autodominio 

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.



para controlar la impulsividad.

8. DIGITAL. Usa las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación como refuerzo en el 
proceso de la lectura, escritura y 
expresión oral. Maneja los medios 
audiovisuales y de comunicación, 
siendo capaz de comentar con 
capacidad crítica el contenido, el 
lenguaje y la finalidad de la 
información, diferenciando entre 
información y opinión. 

BLOQUE 1: NÚMEROS
1. Resolver situaciones en que 

debamos calcular potencias 
cuya base sea un número 
entero

2. Resolver situaciones en las 
debamos  aplicar conceptos 
de divisibilidad (mcm, MCD)

3. Resolver situaciones en las 
debamos  operar con 
fracciones

4. Resolver problemas en los 
que aparezcan operaciones 
combinadas

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

6. Clasificar un conjunto de 
números decimales y/o 
redactar los criterios usados 
para la clasificación. 

7. Resuelve problemas de la 
vida cotidiana en la que se 
deban aplicar operaciones 
con decimales

8. Resolver problemas en que 
debamos operar  con sistema 
sexagesimal

9. Resolver situaciones en las 
que intervengan  regles de 
tres y porcentajes.

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.

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 
polinomios

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.



3. Operar, cuando se pueda, 
entre diferentes monomios y 
polinomios

4. Desarrollar igualdades 
notables 

5. Solucionar ecuaciones de 1er 
y 2º grado para resolver 
problemas

BLOQUE 3: GEOMETRÍA
1. Buscar la escala de un mapa 

o a partir de la escala 
determinar distancias reales 
en un mapa

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 y 
de la longitud de la 
circunferencia

4. Identificar y dibujar los 
poliedros y los cuerpos de 
revolución  en la vida 
cotidiana.

5. Calcular el volúmen de los 
cuerpos geométricos a partir 
de las fórmulas de los 
mismos

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.

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 
realesLos estándares se 
evaluarán de 0 a 10.

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1. Aplica  las  fases  de  un 
estudio  estadístico  a  un 
caso concreto

2. Confecciona  una  tabla  de 
frecuencias a partir de unos 
datos  dados y  confecciona 
los  gráficos  adecuados  a 
cada tipo de variables que 
se pretenda representar

Los estándares se evaluarán 
de 0 a 10.



NOTA TRIMESTRAL NOTA RECUPERACIONS NOTA FINAL
La calificación del trimetre 
corresponde al cálculo ponderado 
de las competencias y los 
estándares de acuerdo al 
documento “Cálculo de notas”

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 los 
trimestres.

 





COL·LEGI
COR DE MARIA

CURS 2018 /2019 2n ESO Tecnologia

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 TOTS els 

blocs.

• Dur el material necessari 

(pendrive i auriculars) per 

al normal desenvolupament 

de les sessions.

• No haver estat expulsat de 

l’aula més de tres vegades en 

el trimestre.

• Les entregades fora de 

termini es puntuen amb un 

zero. La nota màxima d' un 

estàndard recuperat és un 5.

BLOC COMÚ

1. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. Llegeix, 
redacta i inventa problemes o processos i/o expressa 
oralment els passos per a la seva resolució
2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. CIENTÍFICA I 
TECNOLÒGICA. Interpreta gràfics, il·lustracions, etc. 
per a la millora de la comprensió del text, plantejant 
hipòtesis o fent prediccions. 
3. COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA. Es 
relaciona amb altres persones, compleix de les 
normes de convivència i el rol establert en el grup en 
el treball en equip, i resol conflictes adequadament. 
4. APRENDRE A APRENDRE. Desenvolupa 
diferents estratègies i tècniques per complir amb les 
tasques encomanades i el compleix les dates fixades.
 
5. INICIATIVA I ACTITUD EMPRENADORA. Posa 
interès i s’esforça per la feina de forma personal i 
creativa intentant aprofitar el temps. (ESO: mostra 
actitud positiva davant de la feina personal i grupal, i 
té interès).

6. CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ CULTURAL. 
Valora la part estètica del llenguatge i l’aplica en el 
seu context.
7. ESPIRITUAL. Reflexiona i interioritza els 
diferents valors de manera adient respecte a la 
varietat de creences i actituds
8. EMOCIONAL. L’alumne és capaç de 
gestionar correctament les emocions, pròpies i 
alienes, per adaptar-se i aconseguir les objectius 
proposats. Cultivar l’automotivació i autodomini per 
controlar l’impulsivitat.

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.
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BLOC 1:

1.(Sistema Operatiu) Gestiona els diferents espais  
del disc 

2.(Programari) Selecciona el espai adequat en funció 
de la mida dels arxius I del programa

3. (Maquinari) Identifica els diferents components I 
reconeix les seves funcionalitats

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.

BLOC 2:

1.(Internet) Utilitza i crea informació per 
compartir-la als entorns adequats 
2 .(Email i el núvol) Utilitza  el correu electrònic i 
el núvol com a eines de comunicació respectant 
les normes 

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.

BLOC 3:

3.1(Imatge, vídeo i so) Utilitza de forma 
autònoma els programes d'edició d'imatges, 
vídeo i so per fer tasques complexes
3.2 Edició i publicació de documents i al lloc 
web.
3.3 Aplica elements audiovisuals a les seves 
produccions

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.

BLOC 4:

1. Crea fulls de càlcul amb edició avançada I 
utilitzant les diferents eines 
2. Definiu les parts I funcionalitats de la base de 
dades
3. Cerca informació concreta en una base de dades
4. Crea una base de dades senzilla amb informació 
obtinguda des d'una web d'estadística.

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.

BLOC 5:

5.1. (Scratch) Solucionar problemes de 
programació i de llenguatge algorítmic

Cada estàndard 
s’avaluarà de 0 a 
10.
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NOTA TRIMESTRAL RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Prèviament s’han d’haver superat els requisits mínims sinó es considerà 
com a suspès.

Per calcular de la nota trimestral es calcula la nota ponderada sempre i 
quan es tinguin tots els blocs aprovats. Per fer el càlcul de la nota  podeu 
revisar el  document “càlcul de la nota”

Excepció: en cas de tenir un bloc suspès i tenir notes superiors a 6 als 
altres blocs es pot sol·licitar la revisió de la nota. Però en cap cas es pot 
aprovar amb  més d'un estàndard suspès.

Per poder fer les recuperacions 
s’hauran d’haver entregat les feines 
requerides pel professor

En cas de recuperar, la nota 
obtinguda serà un 5.

NOTA FINAL:
• La nota final surt de la mitjana tots els trimestres.

C/ San Fernando, 42   *   07702  Maó (Illes Baleares)
Telèfon: 971 36 49 65  *  Fax: 971 35 17 43  *  CIF: G57111221 / CODI: 07001927
FUNDACIÓ XAFER  *  Email: cordemaria@planalfa.es  *  www.fundacionxafer.org



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL DEPARTAMENT DE INFORMÀTICA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
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.
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.

N
O
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1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0

2 COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0

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

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

5 COMPETÈNCIA DIGITAL 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0 50% 5,0

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

8 ESPIRITUAL 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3

9 EMOCIONAL 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3 2,50% 0,3

QUALIFICACIÓ: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A EP: CRITERIS MÍNIMS PER A SER AVALUAT A ESO:

1. Assistència mínima del 80%.
2. Presentació i defensa de tots els treballs en horari lectiu.
3. Dur el material necessari: pendrive i auriculars.
4. La nota màxima d'un estàndard recuperat es de 5.
5. Com a mínim s'ha d'obtenir un 4 sobre 10 a la "Competència Digital".
6. No haver estat expulsat més de tres vegades en el trimestre.
7. Tres avisos és una expulsió
5. Fer els deures en un 70% dels caos.


