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  Material de formació  

Fase 3 – Activitat  – Currículum de primer curs ESO : continguts en paral·lel 

 

 

Primer curs ESO 
Criteris d’avaluació  
Català Castellà Llengua estrangera 
• Participar activament i reflexivament en 
interaccions orals, escrites i 
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a 
les relacions socials, dintre i fora 
de l’aula i amb l’ús dels recursos de les 
TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les 
convenientment. 
 

• Participar activament i reflexivament en 
interaccions orals, escrites i 
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a 
les relacions socials, dintre i fora 
de l’aula i amb l’ús dels recursos de les 
TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les 
convenientment. 

• Participar en interaccions orals sobre 
temes coneguts o treballats 
prèviament, utilitzant les estratègies 
adequades per facilitar la continuïtat de 
la comunicació i produir un discurs 
entenedor i adequat a la intenció 
comunicativa. 
 

• Comprendre textos (orals, escrits i 
audiovisuals) de la vida acadèmica i 
altres situacions comunicatives, dels 
mitjans de comunicació i literaris 
pròxims als interessos de l’alumnat 
(propòsit, idea general), amb especial 
atenció als narratius, i descriptius. 
 

• Comprendre textos (orals, escrits i 
audiovisuals) de la vida acadèmica i 
altres situacions comunicatives, dels 
mitjans de comunicació i literaris 
pròxims als interessos de l’alumnat 
(propòsit, idea general), amb especial 
atenció als narratius, i descriptius. 

• Comprendre la idea general i les 
informacions específiques més rellevants 
de documents orals senzills, emesos cara 
a cara, o procedents de mitjans 
audiovisuals, si es parla lentament i amb 
claredat. 
 
 

• Comprendre i sintetitzar seqüències 
audiovisuals, procedents dels mitjans 
de comunicació, relacionades amb les 
tipologies narrativa, descriptiva. 

Comprendre i sintetitzar seqüències 
audiovisuals, procedents dels mitjans 
de comunicació, relacionades amb les 
tipologies narrativa, descriptiva. 
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• Usar tècniques de síntesi, en suport 
paper o digital, per tal de comprendre 
textos orals i escrits: subratllat, esquemes 
i resum. 
 
 
. 

• Usar tècniques de síntesi, en suport 
paper o digital, per tal de comprendre 
textos orals i escrits: subratllat, esquemes 
i resum. 
 
 
. 

• Reconèixer la idea principal i extreure 
informació específica i global de 
documents escrits senzills, en suport 
paper i digital, sobre continguts de 
diverses àrees de coneixement i adequats 
a l’edat. 
 

• Produir textos (orals, escrits i en 
diferents suports) narratius, descriptius i 
conversacionals, usant procediments de 
planificació, elements lingüístics 
per a la cohesió interna de les idees, 
registre adequat i revisió. 
 

 

• Produir textos (orals, escrits i en 
diferents suports) narratius, descriptius i 
conversacionals, usant procediments de 
planificació, elements lingüístics 
per a la cohesió interna de les idees, 
registre adequat i revisió. 
 

 

• Produir textos breus, orals i escrits, 
coherents, i amb bona dicció o amb 
correcció ortogràfica i puntuació 
adequada, a partir de models. 
 

• Aplicar diferents procediments i formats 
per enriquir els textos orals, escrits 
o audiovisuals. 
 

 

• Aplicar diferents procediments i formats 
per enriquir els textos orals, escrits 
o audiovisuals. 
 

• Observar algunes regularitats de la 
llengua estrangera i induir-ne les regles 
de funcionament. 
 

• Mostrar interès per la millora de 
l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia 
i aliena i respectar les opinions d’altri. 
 

• Mostrar interès per la millora de 
l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia 
i aliena i respectar les opinions d’altri. 
 

• Mostrar predisposició per al treball 
col·laboratiu. 
 

• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una 
obra completa adequada a l’edat; 
reconèixer-ne el gènere i l’estructura 
global; valorar de manera general l’ús 

• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una 
obra completa adequada a l’edat; 
reconèixer-ne el gènere i l’estructura 
global; valorar de manera general l’ús 
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del llenguatge; i relacionar el contingut 
amb la pròpia experiència. 
 
 

del llenguatge; i relacionar el contingut 
amb la pròpia experiència. 
 
 

• Escriure textos, en suport paper o digital, 
prenent com a model un text 
literari treballat a l’aula o realitzar-ne 
alguna transformació senzilla. 
 

• Escriure textos, en suport paper o digital, 
prenent com a model un text 
literari treballat a l’aula o realitzar-ne 
alguna transformació senzilla. 
 
 

• Utilitzar de forma guiada els recursos de 
les TIC per a la cerca, organització, 
intercanvi i presentació d’informació. 
• Utilitzar estratègies per progressar en 
l’aprenentatge de manera autònoma. 
 
 

• Reconèixer i valorar la diversitat 
lingüística, amb especial atenció a la 
situació lingüística que es produeix al 
centre i en l’entorn proper de 
l’alumnat. 
 
 

• Reconèixer i valorar la diversitat 
lingüística, amb especial atenció a la 
situació lingüística que es produeix al 
centre i en l’entorn proper de 
l’alumnat. 
 

• Mostrar una actitud respectuosa, 
d’interès i de descoberta envers la llengua, 
la cultura i les formes de vida diferents a 
les pròpies. 
 

• Participar activament i reflexivament en 
l’avaluació (autorregulació, 
coavaluació) del propi aprenentatge i el 
dels altres amb una actitud activa i 
de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i ús de les llengües. 
 
 

• Participar activament i reflexivament en 
l’avaluació (autorregulació, 
coavaluació) del propi aprenentatge i el 
dels altres amb una actitud activa i 
de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i ús de les llengües. 
 
 

 

 

 
 

 


