
 
 
 
 
  

 

 
HISTÒRIA I ART ALS JARDINS 

CRITERIS EXPERT (3p.) AVANÇAT (2p.) APRENENT (1,5p.)  NOVELL (1p.) PUNTUACIÓ 

Comprensió lectora 
(3p.) 

Respon correctament totes 
les preguntes sobre el text.  

Respon correctament la 
majoria de les preguntes 
sobre el text. 

Respon correctament la 
meitat de les preguntes 
sobre el text. 

Respon molt  poques 
preguntes correctament 
sobre el text. 

 

Climograma (3p.) 
Elabora i interpreta el 
climograma 

Elabora el climograma i 
l’interpreta parcialment. 

Elabora el climograma 
però no l’interpreta. 

Elabora amb mancances el 
climograma. 

 

Vocabulari mitològic 
(3p.) 

Relaciona tots els Déus 
grecs i romans amb els seus 
atributs i amb vocabulari 
actual.  

Relaciona la majoria dels 
Déus grecs i romans amb 
els seus atributs i amb 
vocabulari actual.  

Relaciona la majoria dels  
Déus grecs i romans amb 
els seus atributs, però no 
amb el vocabulari actual.  

Relaciona pocs Déus grecs i 
romans amb els seus 
atributs.  

 

 
 
 
VEGETACIÓ I MANTENIMENT ALS JARDINS 

CRITERIS EXPERT (3p.) AVANÇAT (2p.) APRENENT (1,5p.)  NOVELL (1p.) PUNTUACIÓ 

Ecosistemes 
Dedueix les adaptacions dels 
éssers al medi. 

Reconeix les adaptacions 
de les espècies al medi. 

Identifica els elements del 
ecosistema. 

Identifica pocs elements del 
ecosistema. 

 

Cadenes/xarxes 
tròfiques 

Reconeix i construeix 
cadenes en una xarxa tròfica. 

Ordena la cadena tròfica. Identifica els nivells tròfics. Identifica algun nivell tròfic.  

Aigües 

Explica el camí de l’aigua i 
dels fangs a través de la 
depuradora i l’ús que se’n fa 
posteriorment de cadascun 
d’ells 

Ordena correctament els 
processos del tractament 
d’aigües. 

Reconeix els passos en la 
depuració de les aigües 
residuals. 

Esmenta algun pas en la 
depuració de les aigües. 

 

 



 

 
 
 
ARQUITECTURA PAISATGÍSTICA ALS JARDINS 

CRITERIS EXPERT AVANÇAT APRENENT  NOVELL PUNTUACIÓ 

Conceptes matemàtics 
(3p.) 

Identifica sempre els 
conceptes de 
proporcionalitat, longitud i 
àrea. 

Identifica en la majoria 
dels exercicis els 
conceptes de 
proporcionalitat, longitud i 
àrea. 

No identifica un dels tres 
conceptes. 

No identifica els conceptes 
de proporcionalitat, longitud i 
àrea. 

 

Càlculs i resultats 
(3p.) 

Realitza tots els càlculs de 
forma correcta i expressa 
amb claredat els resultats. 

Realitza els càlculs de 
forma correcta, però no 
sempre expressa amb 
claredat els resultats. 

 Els càlculs són bastant 
correctes, però no 
expressa amb claredat els 
resultats. 

Hi ha moltes errades en els 
càlculs i no expressa els 
resultats. 

 

Recerca i interpretació 
de dades (3p.) 

Fa una molt bona recerca de 
dades als Jardins i 
representa acuradament el 
plànol. 

Fa una recerca suficient de 
dades als Jardins i una 
representació correcta del 
plànol. 

Fa una recerca insuficient 
de dades als Jardins i una 
representació prou 
correcta del plànol. 

La recollida és incompleta o 
incorrecta i no representa bé 
el plànol. 

 

 
 
 

GLOBAL ACTIVITATS DEL DOSSIER (30P.)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


