
.

 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
ÀMBIT: CULTURA I VALORS 
 
MATÈRIA: CULTURA I VALORS ÈTICS     
 

NIVELL 1 ESO 
ANY ESCOLAR 2019-20 
 
COMPOSICIÓ DE LA NOTA DEL 
TRIMESTRE 

 
●Apunts i activitats a classe i a casa.            40% 

 
●Dimensió actitudinal (participació, respecte al 
torn de paraula, lliurament de tasques amb 
puntualitat, interès, implicació, actitud positiva 
envers la introducció de la llengua anglesa...)  40%  

 
●Prova escrita/ Presentació oral .                  20% 

 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS PER APROVAR 

 
●Per aprovar cal haver assolit les competències 
treballades i avaluades al llarg del trimestre 
relacionades amb les tres dimensions (personal, 
interpersonal i sociocultural). 

 
●Es tindrà en compte la gradació de nivells 
d’assoliment de les competències corresponents. 

 
●Per aprovar caldrà tenir un grau d’assoliment 
satisfactori de les competències. 

 
●És imprescindible el lliurament amb puntualitat 
de les tasques encomanades fetes amb cura. 

 
 
RECUPERACIÓ 

 
   ● Recuperació al llarg del curs. Mostrar progrés.  
   ● Prova extraordinària de juny. 
 

  



 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
ÀMBIT: CULTURA I VALORS 
 
MATÈRIA: CULTURA I VALORS ÈTICS     
 

NIVELL 2 ESO 
ANY ESCOLAR 2019-20 
 
COMPOSICIÓ DE LA NOTA DEL 
TRIMESTRE 

 
●Apunts i activitats a classe i a casa.            40% 

 
●Dimensió actitudinal (participació positiva, 
respecte al torn de paraula, puntualitat en el 
lliurament de tasques, interès, implicació...). 40%             

 
●Prova escrita/ Presentació oral.                  20% 

 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS PER APROVAR 

 
●Per aprovar cal haver assolit les competències 
treballades al llarg del trimestre relacionades 
amb les tres dimensions (personal, interpersonal i 
sociocultural). 

 
●Es tindrà en compte la gradació de nivells 
d’assoliment de les competències corresponents. 

 
●Per aprovar caldrà tenir un grau d’assoliment 
satisfactori de les competències. 

 
●És imprescindible el lliurament amb puntualitat 
de les tasques encomanades fetes amb cura. 

 
 
RECUPERACIÓ 

 
   ● Recuperació al llarg del curs. Mostrar progrés.  
   ● Prova extraordinària de juny. 
 

  



 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
ÀMBIT: CULTURA I VALORS 
 
MATÈRIA: CULTURA I VALORS ÈTICS     
 

NIVELL 3 ESO 
ANY ESCOLAR 2019-20 
 
COMPOSICIÓ DE LA NOTA DEL 
TRIMESTRE 

 
●Apunts i activitats a classe i a casa.            40% 

 
●Dimensió actitudinal (participació positiva, 
respecte al torn de paraula, puntualitat en el 
lliurament de tasques, interès, implicació...).  40%                        

 
●Prova escrita/ Presentació oral.                  20% 

 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS PER APROVAR 

 
●Per aprovar cal haver assolit les competències 
treballades i avaluades al llarg del trimestre 
relacionades amb les tres dimensions ( personal, 
interpersonal i sociocultural ). 

 
●Es tindrà en compte la gradació de nivells 
d’assoliment de les competències corresponents. 

 
●Per aprovar caldrà tenir un grau d’assoliment 
satisfactori de les competències. 

 
●És imprescindible el lliurament amb puntualitat 
de les tasques encomanades fetes amb cura. 

 
 
RECUPERACIÓ 

 
   ● Recuperació al llarg del curs. Mostrar progrés. 
     Prova extraordinària de juny. 
 

  



 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
ÀMBIT: CULTURA I VALORS 
 
MATÈRIA: CULTURA I VALORS ÈTICS     
 

NIVELL 4 ESO 
ANY ESCOLAR 2019-20 
 
COMPOSICIÓ DE LA NOTA DEL 
TRIMESTRE 

 
●Apunts i activitats a classe i a casa.            40% 

 
●Dimensió actitudinal (participació positiva, 
respecte al torn de paraula, puntualitat en el 
lliurament de tasques, interès, implicació...). 40%                        

 
●Prova escrita/ Presentació oral .                20% 

 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS PER APROVAR 

 
●Per aprovar cal haver assolit les competències 
treballades al llarg del trimestre relacionades 
amb les tres dimensions (personal, interpersonal i 
sociocultural). 

 
●Es tindrà en compte la gradació de nivells 
d’assoliment de les competències corresponents. 

 
●Per aprovar caldrà tenir un grau d’assoliment 
satisfactori de les competències. 

 
●És imprescindible el lliurament amb puntualitat 
de les tasques encomanades fetes amb cura. 

 
 
RECUPERACIÓ 

 
   ● Recuperació al llarg del curs. Mostrar progrés. 
     Prova extraordinària de juny. 
 

  
 


