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Informació sobre l’avaluació de les competències transversals a 4t ESO - 2020-21 

El Decret d’Avaluació que es posa en marxa el curs 2019-20 inclou l’avaluació de dues 

competències transversals: 

-        Competència personal i social 

  

DIMENSIÓ 
COMPETÈNCIA 

Dimensió 
autoconeixement 

C 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement 

personal. 

 

Dimensió aprendre a 
aprendre 

C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 

aprenentatge. 

C 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Dimensió participació C 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 

-        Competència digital. 

ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 

ÀMBIT 

DIGITAL 
Dimensió instruments i aplicacions 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals 

segons les tasques a realitzar. 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 

producció de documents digitals. 



Dimensió tractament de la informació 

i organització dels entorns de treball 

i aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 

adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i 

mitjans digitals. 

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant 

estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions 

digitals. 

Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i 

aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del 

coneixement. 

Dimensió comunicació interpersonal 

i col·laboració 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 

publicacions virtuals per compartir informació . 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 

virtuals de treball col·laboratiu. 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme 

i identitat digitaL 

Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament 

personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual . 

Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les 

TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat 

i d’identitat digital. 

 

Les competències d’aquests àmbits es treballen a cada curs des de totes les matèries i són 

avaluades conjuntament per l’equip docent de cada nivell. 

A 4t d’ESO al 1r trimestre  s’han avaluat concretament: 

CPS C1, C2, C3,C4 

C Digital 1,2,3,4,5,6,7,8. 



  

 


