
 

 

 

 

 

OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

A continuació es recullen els continguts i els criteris d’avaluació de cadascuna de les 

matèries: 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Continguts 

Dimensió expressió escrita 

Tipologia textual: El text argumentatiu, El text poètic (figures retòriques i tòpics literaris), El 

text narratiu 

Bloc transversal de la llengua 

Gramàtica: Les classes gramaticals (nom, verb, adverbi...) els sintagmes (SN, SV, SAdv., 

etc.) i les funcions (CD, CI, CRV, CAgent, etc.). Les perífrasis verbals.  

Els pronoms febles. La substitució de pronoms febles. Les oracions coordinades i 

juxtaposades. 

Les oracions subordinades (adjectives i substantives) 

Dimensió literària 

Literatura: La Renaixença, El Modernisme i El Noucentisme (característiques i autors/es 

més rellevants) 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

Sociolingüística: llengua minoritzada, bilingüisme, diglòssia, substitució lingüística, etc.  

 

Criteris d’avaluació 

L’alumne/a ha d’escollir un dels continguts de la matèria i presentar-ne un text expositiu.  

L’alumne/a haurà de contestar una prova escrita amb preguntes relacionades amb aquests 

continguts. 

 

LLENGUA ANGLESA 

La prova d’anglès GESO constarà de 3 parts: Reading Comprehension (comprensió 

lectora), Listening (comprensió oral) i Writing (redacció). 

 

Reading Comprehension  

Lectura d’un article amb 2 exercicis.  

https://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/expcat.htm


El 1r exercici val 5 punts. S’han de relacionar 5 frases en 5 espais en blanc que estan  dins 

d’un paràgraf. 

El 2n val 10 punts. Té 10 preguntes de comprensió i s’han de respondre amb gramàtica i 

ortografia correcta. 

 

Listening  

S’escoltarà una conversa entre dues persones tres vegades. L’alumne/a tindrà 2 exercicis. 

El 1r exercici té 5 preguntes amb tres opcions cada una a) b) c) i només una és la correcta. 

Val 5 punts. 

El 2n exercici té 10 preguntes de True (correcta ) False ( Incorrecta) o Doesn’t say ( no es 

diu). Val 10 punts. 

 

Writing 

L’alumne/a escriurà una redacció (una història) sobre una experiència personal. 

Per exemple: Tell me about  a childhood birthday that you clearly remember. 

                     ……………….  a holiday that you remember really well. 

                    ……………….  the first time that you came to this school. 

                   ……………….  a time that you got lost. 

                  ……………….. an interesting place or object that you found. 

 

La redacció ha de tenir entre 80 i 100 paraules. Es valorarà la varietat de temps verbals, 

connectors, l’ortografia i la riquesa del vocabulari. Aquest exercici val 20 punts. 

                                              

Criteris d’avaluació  

L´alumne/a haurà de contestar una prova escrita amb preguntes relacionades amb els 

continguts exposats. 

 

 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Continguts 

La  comunicación 

 Estructuras textuales (diálogo, descripción, narración, predicción, exposición, 

argumentación, textos estéticos) 

 Estructuras expositivas: Currículum vitae, instancias, recursos, reclamaciones 

 La comunicación audiovisual: la publicidad 



 Propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación,  registros de la lengua 

(niveles léxicos). 

 

Ortografía 

 Palabras homófonas 

 Uso de porque, por qué, porqué y por que 

 Uso de sino y si no 

 Signos de puntuación: uso del punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, signos 

de interrogación y exclamación, la raya, el guión, las comillas y el paréntesis. 

 

Gramática 

 La oración: sujeto y predicado 

 Clases de predicado: nominal y verbal 

 Complementos verbales:  atributo, complemento directo (CD), complemento indirecto 

(CI), complemento circunstancial (CC), complemento predicativo (C Pred), complemento 

agente (CAg) y complemento de régimen verbal (CRV) 

 Oración simple y oración compuesta 

 Oración compuesta: yuxtapuestas y coordinadas 

 Oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales 

 Análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas 

 

Léxico 

 

 Formación de palabras: derivación y composición. 

 Tecnicismos y neologismos 

 Palabras de otras lenguas 

 Refranes 

 Prefijos y sufijos de origen griego y latino 

 Polisemia y homonimia 

 Orígenes del castellano 

 

Literatura 

 Literatura medieval:  Cantar del Mío Cid, el Romancero, La Celestina 

 La novela picaresca: Lazarillo de Tormes 

 La novela de caballerías: El Quijote 

 El Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer 



 El Realismo: Benito Pérez Galdós 

 El teatro contemporáneo: Federico García Lorca 

 La poesía contemporánea: Pablo Neruda 

 

Criteris d’avaluació 

Con respecto a los errores gramaticales, de ortografía y vulgarismos, se descontará un 0,1 

por falta cometida hasta dos puntos. 

Es necesario aprobar el examen con un 5.  

 

LLATÍ 

Continguts 

Bloc transversal de coneixement de la llengua 

Morfologia i sintaxi: 

- Flexió nominal (substantius de la 1a i 2a declinació i adjectius de 1a classe) i verbal 

(present, imperfet i futur de les 5 conjugacions verbals i del verb sum). [Només mode 

indicatiu i veu activa]. 

- Sistema casual i les funcions sintàctiques: subjecte, predicat, complement del nom, 

complement directe, complement indirecte, complement circumstancial. 

- Estructures oracionals bàsiques del llatí: oracions simples i oracions coordinades. 

 

Dimensió comprensió lectora 

Textos llatins: 

- Traducció de textos breus i senzills. 

 

Dimensió literària 

Lectura de textos clàssics traduïts: 

- La comèdia a Roma. Característiques. Plaute i Terenci. Lectura de l’obra Els Menecmes 

de Plaute. 

 

Dimensió expressió escrita 

Estratègies per a la producció de textos expositius. 

 

Dimensió històrica 

Referents arquitectònics del món romà: 

- Estudi i comparació de l’habitatge (domus, insula i villa). 

- Estudi i comparació dels edificis destinats a l’oci (amfiteatre, circ, teatre i termes). 



 

 

Criteris d’avaluació 

L’alumne/a haurà de contestar una prova escrita. Aquesta prova estarà formada pels 

següents punts:  

 

o Elaboració d’un text expositiu. L’alumne/a podrà triar entre dues opcions: “Estudi i 

comparació de l’habitatge”, o bé “Estudi i comparació dels edificis destinats a l’oci”. 

o Preguntes relacionades amb els continguts esmentats a l’apartat “Dimensió literària” i “Bloc 

transversal de coneixement de la llengua. Morfologia i sintaxi”. 

o Traducció d’un text en llatí.   

 

MATEMÀTIQUES 

Continguts 

1. Nombres racionals i irracionals. 

a) Saber distingir un nombre racional d’un irracional. 

b) Extracció de factors d’una arrel quadrada. 

c) Sumes i restes del tipus  √   √  

d) Racionalitzacions del tipus 
 

√ 
 o bé 

 

√   
     

 

√  √ 
 

 

2. Equacions i sistemes. 

a) Resoldre equacions de segon grau i biquadrades. 

b) Equacions irracionals del tipus √       o bé √          

c) Resolució de problemes amb equacions. 

 

3. Trigonometria. 

a) Definició i càlcul del sinus, cosinus i tangent d’un angle agut en un triangle. 

b) Resolució triangles rectangles. Ús de la calculadora. 

 

4. Vectors i rectes. 

a) Vector director d’una recta. 

b) Equació d’una recta donats dos punts. 

c) Reconèixer rectes paral·leles a partir de les seves equacions. 

d) Trobar el punt de tall de dues rectes no paral·leles. 

 

 



 

 

5. Funcions. 

a) Càlcul d’imatges i antiimatges i punts de tall amb els eixos a partir de gràfics i 

expressions de funcions senzilles (lineals, proporcionalitat inversa, polinòmiques 

segon grau). 

b) Càlcul domini de funcions (tipu 

c)  ( )            ( )  
 

    
        ( )  √     ) 

 

6. Funció lineal i quadràtica. 

a) Gràfic d’una funció lineal amb càlcul del pendent i de l’ordenada a l’origen. 

b) Gràfic funció quadràtica, amb càlcul del vèrtex i els punts de tall amb els eixos. 

 

7. Expressions algèbriques. 

a) Suma, resta, producte i divisió de polinomis. 

b) Regla de Ruffini. 

c) Descomposició factorial de polinomis, calculant abans les arrels. 

 

8. Successions de nombres. 

a) Saber continuar sèries senzilles de nombres. 

b) Càlcul del terme general. 

c) Reconèixer una progressió aritmètica, fórmula del terme general. 

d) Reconèixer una progressió geomètrica, fórmula del terme general. 

e) Saber calcular termes avançats d’una successió senzilla i deduir-ne el límit. 

 

9. Combinatòria (tècniques per comptar). 

a) Saber diferenciar les variacions, combinacions i permutacions. 

b) Càlcul del nombre de variacions, permutacions i combinacions, de manera 

manual i amb calculadora. 

 

10. Estadística. 

a) Saber calcular la mitjana, la moda i la mediana d’una variable estadística. 

b) Càlcul de la desviació típica. 

 

11. Probabilitat. 

a) Càlcul de probabilitats senzilles amb la fórmula de Laplace. 



b) Proves successives, elaboració de diagrames en arbre. 

c) Càlcul de probabilitats condicionades (casos senzills). 

 

Criteris d’avaluació 

Prova escrita. 

 

MÚSICA  

Continguts 

1. Funcions de la música en el cinema.  

2. Característiques i principals compositors/es de l’Edat Mitjana i el Barroc.  

3. Compositors, música i argument de les òperes «La Traviata» i «Turandot».  

 

Criteris d’avaluació  

1. Caldrà presentar per escrit tres documents d’un màxim de 2 fulls cadascun tractant algun 

dels continguts dels tres temes esmentats. Aquesta part puntua el  50% de la nota.  

 

2. Defensa oral dels escrits presentats, valorant especialment la capacitat de síntesi i 

l’adequació del vocabulari musical.  

 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Continguts 

1.1 Propietats generals de la Matèria : Massa i Volum.  

1.2 Mesura de la massa i del volum de sòlids i de líquids: Ús de la Balança i de la Proveta.  

1.3 L’àtom per dins : Protons, neutrons i electrons. Dibuix del Nucli i l’Escorça de l’àtom. On 

són els protons, neutrons i electrons ?  

1.4 Canvis d’estat : Ebullició, Fusió, Evaporació, Condensació. Diagrama. 

1.5 Dissolucions : Concepte de solut i dissolvent. Diferència entre solució diluïda, 

concentrada i saturada. 

1.6 Reacció química: Reactius i Productes. La combustió : En què es transforma el 

combustible? Quin paper hi juga l’oxigen? 

1.7 La velocitat com canvi de posició amb el temps. Gràfiques posició/temps i 

velocitat/temps 

1.8 La força com a interacció. El pes : La força gravitatòria. 

1.9 L’energia : Tipus d’energia. 

 

 



Criteris d’avaluació 

L’alumne haurà de presentar un resum dels continguts que s’avaluen i contestar una prova 

escrita amb preguntes relacionades amb aquests continguts. 

El resum comptarà un 50% de la nota d’avaluació i l’altre 50% el resultat de la prova escrita. 

 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Continguts 

2.1 El sistema solar: Dia i nit, estacions, fases lunars i eclipsis. 

2.2 La Terra : geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera. 

2.3 La cèl·lula . Principals estructures cel·lulars. 

2.4  Els cinc regnes. Classificació dels éssers vius. Claus dicotòmiques senzilles. 

2.5 Organització del cos humà: Aparells i sistemes, òrgans , teixits i cèl·lules. 

2.6 La nutrició humana: Alimentació i respiració. 

2.7 La salut i la malaltia: Malalties infeccioses i no infeccioses. 

2.8 El sistema immunitari. Vacunes. 

2.9 El sistema nerviós. 

2.10 Aparells genitals femení i masculí. Control de la natalitat. 

 

Criteris d’avaluació 

L’alumne haurà de presentar un resum dels continguts que s’avaluen i contestar una prova 

escrita amb preguntes relacionades amb aquests continguts. 

El resum comptarà un 50% de la nota d’avaluació i l’altre 50% el resultat de la prova escrita. 

 

 

TECNOLOGIA 

Continguts 

3.1  El procés tecnològic : Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

3.2  Màquines simples i mecanismes de transmissió de moviment. 

3.3  Corrent continu.Elements d’un circuit elèctric. Circuits elèctrics senzills. 

3.4  La producció, transformació i distribució de l’energia elèctrica. 

3.5  Els materials. 

 

 

 

 

 



Criteris d’avaluació 

Es realitzarà una prova escrita. Ponderació de la prova 70% 

S’haurà de superar una practica de circuits elèctrics. 30% (taller) 

 

EMPRENEDORIA  

Continguts 

1. Autoconeixement i itinerari formatiu 

Interessos, aptituds, capacitats i motivacions personals per a la carrera professional. 

Itineraris formatius i carreres professionals. 

La presa de decisions de l’itinerari personal. 

El treball. Drets i deures derivats de la relació laboral. 

El contracte laboral i la negociació col lectiva. Els riscos laborals i les prevencions laborals. 

 

2. Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa 

La iniciativa emprenedora i l’empresari a la societat. La idea de projecte d’empresa. 

Planificació i execució d’un pla d’empresa. Característiques del mercat. 

L’estructura productiva: procés productiu i factors productius.  

L’empresa: tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Viabilitat del projecte 

empresarial. 

Ajudes i suports a la creació d’empreses. 

 

 . lani icació  inancera 

Els ingressos, les despeses, el consum i l’estalvi. El pressupost personal. 

El diner. El sistema financer i bancari. Conceptes d’inversió i finançament. 

El paper dels intermediaris financers a la societat. Fonts de finançament empresarials. 

Externes i internes. La planificació financera de les empreses. 

Els impostos que afecten les empreses. 

 

 

Criteris d’avaluació 

L’alumne haurà de presentar un resum dels continguts que s’avaluen i dissenyar un petit 

projecte d’empresa, identificant el producte, els consumidors, la competència, una estratègia 

de màrqueting. 

 

El resum comptarà un 50% de la nota d’avaluació i l’altre 50% el projecte d’empresa.  

 

 



VISUAL I PLÀSTICA 

Continguts 

 imensió percepció i escolta 

Conèixer els elements del llenguatge visual, plàstic i audiovisual. 

Interpretació de les formes i lectura d’imatges. 

Conèixer diferents formes artístiques contemporànies. 

 

Dimensió expressió, interpretació i creació 

Planificar  i dissenyar a partir d’una idea. 

Creació de diferents propostes artístiques (dibuix, pintura, escultura, fotografia i cinema) 

Coneixement de les diferents tècniques artístiques. 

Coneixement dels diferents mitjans artístics 

 

Criteris d’avaluació  

L’alumne haurà de fer les següents feines: 

1. Anàlisi formal de l’obra d’un artista explicant els elements del llenguatge visual . ( 

25% de la nota) 

2. Ubicar l’obra i l’artista en un moviment artístic, explicant les característiques generals 

del moviment. (25%  de la nota) 

3. Reinterpretació de l'obra utilitzant un dels diferents procediments artístics. (50%  de 

la nota) 

. 

CIÈNCIES SOCIALS 

Continguts 

1. El segle XVIII: La crisi de l’Antic Règim. 

2. L’època de les revolucions liberals (1789-1871). 

3. El procés d’industrialització. 

4. Espanya i Catalunya al segle XIX; la construcció d’un règim liberal. 

5. Industrialització i canvi social a Espanya i Catalunya al segle XIX. 

6. L’època de l’imperialisme. 

7. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa. 

8. El període d’entreguerres. 

9. Crisi de la Restauració, Segona República i Guerra Civil. 

10. La Segona Guerra Mundial. 

11. La dictadura franquista. 

 

 



Criteris d’avaluació 

L’alumne/a haurà de presentar un resum dels continguts que s’avaluen i contestar una 

prova escrita amb preguntes relacionades amb aquests continguts. Per a fer aquesta prova 

es podrà utilitzar el resum realitzat.  

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

L’alumne/a haurà de realitzar una bateria de proves físiques en les quals ha d’assolir un 

objectiu  mínim en almenys tres de les quatre proves proposades: 

 

 Test de Cooper o Test de resistència aeròbica: 

 

NOIS: Recórrer una distància de 2.000 metres en 12 minuts (25 voltes a un circuit de 

80 metres). 

NOIES: Recórrer una distància de 1.800 metres en 12 minuts (22,5 voltes a un 

circuit de 80 metres). 

 

 Flexibilitat de la musculatura isquiotibial: 

 

L’alumne/a, assegut/da a terra, amb les cames estirades, haurà d’estirar els braços i 

superar horitzontalment en 5 cm els seus propis peus. 

  

 Força resistència de la musculatura abdominal:  

 

L’alumne/a haurà de fer un total de 50 flexions abdominals que pot repartir en 3 

sèries, amb un descans màxim de 1 min i 30 s entre cadascuna. 

 

 Força resistència de la musculatura pectoral i braquial: 

 

NOIES: 10 Flexions de braços repartides en 3 sèries, amb un descans màxim de 1 

min i 30 s entre cadascuna.  

NOIS: 15 Flexions de braços repartides en 3 sèries, amb un descans màxim de 1 

min i 30 s entre cadascuna. 

  

 

 



Criteris d’avaluació 

Assolir els resultats proposats en la descripció anterior en almenys tres de les quatre 

proves. 

 

INFORMÀTICA 

Continguts  

-Edició d’imatge. Gimp 

-Edició de so. Audacity 

-Programació de dispositius mòbils. 

 

Criteris d’avaluació 

Els alumnes hauran de: 

 Seleccionar una fotografia, editar-la amb Gimp i aplicar les opcions de capa, filtres, 

mascara, clonar i afegir elements fins aconseguir una imatge real. Entregar la amb 

format PNG o JPG. 

 L’alumne haurà de presentar en format MP3/MP4 un arxiu en el que s’hagi reproduït 

un anunci de ràdio o TV. La gravació s’haurà de editar amb el programa audacity i 

reproduir amb sons de fons, interrupcions i comiat. Pot incorporar algun personatge 

de suport. Duració del audio 1min aprox. 

 L'alumne haurà de crear una App per al seu mòbil. L'aplicació ha de contenir un 

missatge de veu informatiu. 

 

VALORS 

Continguts 

1.Definicions: 

Cal saber explicar de forma raonada i satisfactòria els següents conceptes:  

a. CULTURA. b. VALOR/S. c. ÈTICA. 

2. Saber diferenciar entre ètica i moral. 

 

Criteris d’avaluació: 

1.- L’alumna/e haurà de fer una redacció, on sàpiga definir els conceptes que hi ha a 

l’apartat de DEFINICIONS (hauran de quedar clars els conceptes) i també saber diferenciar 

entre ètica i moral (tot posant un exemple on quedi clara la diferència entre els dos 

conceptes anteriors).  (Aquesta redacció serà el 70% de la nota). 

2.- Haurà de presentar el dia de la realització de la prova una notícia actual de la premsa, on 

es pugui veure clarament la diferència o la distinció entre un acte ètic i un moral escrita (la 



presentació es farà amb un full DIN A-4, on haurà d’identificar-se la notícia i el nom de 

l’alumna/e). (Aquest document serà el 30% de la nota) 

 

 

 

 

 


