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EDUCACIÓ FÍSICA (1R BATXILLERAT)

Descripció de l'assignatura:

La finalitat de l'educació física es centra en el desenvolupament personal a

través de la millora de la forma física, la cura del cos i la salut, i l'organització

constructiva  del  temps  de  lleure,  mitjançant  la  pràctica  d'activitats  físiques  i

esportives individuals i col·lectives.

L'Educació Física al Batxillerat s'orienta cap a l'autonomia de l'alumnat en

la planificació, gestió i pràctica de l'activitat física.

L'objectiu  del  currículum d'aquesta  asignatura  és  incorporar  continguts

amb major trascendència personal i social, que facin l'alumnat més competent i

donar  resposta  a  les  noves  demandes  de  la  societat,  així  com  procurar  la

formació integral tant dels nois com de les noies.

Competències específiques de la matèria

Les competències que l'alumnat ha d'adquirir en el marc de l'assignatura

d'Educació Física es poden sintetitzar en tres:

1.- La competència en el domini corporal i postural:

Implica l'autoconeixement, el desenvolupament de les pròpies capacitats

físiques, la utilització de les habilitats i destreses motrius en diferents situacions i

medis, l'expressió i l'autocontrol corporals i la capacitat de gaudir de l'activitat

física.

2.- La competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable

Comporta el coneixement, la valoració i la pràctica dels hàbits saludables,

així com el reconeixement dels riscos que impliquin els hàbits no saludables.

3.- La competència en l'ocupació activa del temps de lleure

Permet la relació respectuosa de la persona amb el medi social i natural, ja

que comporta l'aprofitament, l'organització i la gestió de l'activitat física com a
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recurs d'ocupació del temps lliure i  facilita també la interiorització dels hàbits

saludables a la vida quotidiana en general.

Estructura dels continguts

Es desenvoluparà en tres blocs,  atenent a tres àmbits:  salut,  lleure i

esport tots interrelacionats encara que es presentin per separat:

1.- L'activitat física i la salut

2.- L'activitat física recreativa i l'expressió corporal

3.- L'activitat física i l'esport

Criteris d'avaluació

1.- Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física 

orientat a la salut.

2.- Organitzar i dur a terme en grup diferents tipus d'activitats físiques,  

aprofitar i optimiotzar els recursos disponibles i consensuar les normes a

seguir.

3.- Resoldre situacions motius diverses i en diferents contextos, utilitzar  

adequadament  els  elements  tècnics  i  tàctics  dels  diferents  esports,

respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials.

4.-  Crear,  organitzar-se  i  realitzar  composicions  expressivocorporal  en

grup, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia.

5.- Cercar informació referent a l'activitat física i  reflexionar de manera

crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l'activitat física, la salut i

els hàbits socials.

6.-  Conèixer  i  valorar  les  sortides  professionals  que estan relacionades

amb les activitats físiques en els diferents àmbits: salut, lleure i esport.

7.- Saber utilitzar i  valorar les noves tecnologies de la informació i  la  

comunicació i els mitjans audiovisuals en activitats a l'aula.
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Avaluació de l’assignatura:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

- Part conceptual  30%
- Examens teòrics de cada Unitat Didàctica

- Treballs individuals i en grup

- Part pràctica  50%
- Exàmens pràctics de cada unitat didàctica on

es valorarà el treball individual i del grup

- Part actitudinal  20%

- Assistència a classe, puntualitat

- Participació

- Hàbits higiènics (dutxa i canvi de roba)

- Cal obtenir al menys un 3 a cada bloc de continguts per fer mitja.

- Cal realitzar el 80% de les sessions pràctiques. 

- Alumnat  exempt:  Actualment  no  existeix  l’exempció  total  de  l’assignatura
d’Educació Física. Contemplem dues possibilitats:

*  Impediments físic per a tot el curs:  Serà imprescindible dur un  justificant mèdic.
Quedarà exempt de la part pràctica que li pertoqui, però haurà de fer treballs sobre els
continguts tractats. Només serà avaluat dels continguts teòrics i actitudinals i d’aquelles
pràctiques que puguin ser adaptades a la seva patologia. Haurà d’assistir a totes les
sessions.

*  Lesions o indisposicions temporals: Aquest alumnat haurà d'assistir  igualment a la
classe i se li encarregarà un treball relacionat amb la pràctica que haurà d'entregar en
finalitzar la sessió. Per justificar aquestes faltes caldrà aportar un justicant mèdic on
s'especifiqui la indisposició o malaltia i el temps que ha de romandre sense realitzar
activitat física.

AVALUACIÓ CONTINUA

L’alumnat suspès haurà de recuperar durant el següent trimestre aquells apartats de les
diferents Unitats Didàctiques que no hagi superat, mitjançant proves específiques dels
continguts treballats.  En el cas de no cumplir el 80% de les sessions pràctiques,
haurà de venir els dimarts a la tarda del següent trimestre per recuperar-les.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE

Aquesta  convocatòria  constarà  d'una  prova  global,  teòric-pràctica  i  els  treballs
corresponents  demanats  pel  departament.  La  no  presentació  dels  treballs  encomanats
impedirà la possibilitat de realitzar la prova global
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HISTÒRIA  D'ESPANYA 

Descripció de l'assignatura:

Estudi  dels  fets  polítics,  econòmics,  socials  i  culturals  més  rellevants  de  la

Història d’Espanya i Catalunya des de 1700 fins els nostres dies. Però no només

es pretén el coneixement dels fets i la seva interrelació, sinó la mirada i l’anàlisi

crític  dels  mateixos,  amb  una  argumentació  raonada  i  sustentada  en  fons

històriques. 

Continguts Bàsics

Dividim la matèria en dos grans blocs i un breu introductori, marcat pel moment

històric que estem vivim, són part de l’ història, fem història:

Breu introducció Segle XVIII - Guerra de Successió

Donada la situació actual que vivim al país, ens hem remuntat a uns fets cabdals que estan, des de

sempre, a la base dels discursos sobiranistes.

Segle XIX:

La crisi de l’Antic Règim

La construcció de l’Estat Liberal

El Sexenni Democràtic

La Restauració Borbònica

El Catalanisme

Segle XX:

Del “Desastre del 98” a la Segona República

La Segona República

La Guerra Civil

El Franquisme

Transició i Democràcia
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Avaluació de l’assignatura:

L’avaluació serà trimestral on hi haurà un mínim de 2 exàmens per avaluació, a

l’estil de les proves PAU.

El curs quedarà superat quan s’aprovi les tres avaluacions.

La nota final  de curs serà la resultant de la mitjana de les tres avaluacions,

sempre que totes tres tinguin una nota igual o superior a cinc

Criteri d’avaluació

80 % = Exàmens (60%)  i  treballs  proposats (20%) - exercicis,  exposicions,

feines de curs -

20 % = Competència social, participació i assistència

Cal recordar que:

Es baixarà nota si hi ha faltes d’ortografia a les proves escrites.

L’assistència és indispensable per a poder seguir el curs. S’aplicarà la normativa

establerta a post-obligatòria per a mantenir el dret d’avaluació continua.

Recuperació: 

Les dues primeres avaluacions es podran recuperar a l’avaluació següent. Si no

s’aproven, es podrà disposar d’una última convocatòria de recuperació durant els

exàmens finals.

La tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, únicament es podrà recuperar

durant la setmana d’exàmens finals.
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FILOSOFIA   (1R DE BATXILLERAT)

Descripció de l'assignatura: 

Aquesta  matèria  té  com  objectiu  aconseguir  potenciar  les  competències  de

reflexió, anàlisi crític, dialògic i argumentatiu i al mateix temps aconseguir que la

filosofia us ajudi a poder utilitzar aquest potencial  reflexiu en la vida social  i

personal en el sentit de pensar amb ordre i criteri, saber relacionar els sabers,

saber exposar les pròpies opinions amb raons i  arguments, saber respectar i

entendre altres consideracions i exercitar els valors democràtics ponderant les

conseqüències de les pròpies  accions.

Avaluació de l’assignatura:

Els criteris d’avaluació que es tindran en compte al llarg de curs i que seran el

referent per avaluar són:

1. Reconèixer  l’especificitat  de  la  filosofia  i  distingir-la  d’altres  sabers  o

maneres d’explicar la realitat, diferenciant el seu vessant teòric i pràctic i

centrant-se en les seves preguntes fonamentals.

2. Raonar  amb  argumentacions  ben  construïdes,  fer  anàlisis  crítiques  i

elaborar una reflexió adequada en relació amb els coneixements adquirits.

3. Exposar  argumentacions  i  compondre  textos  propis  en  els  quals

s’aconsegueixi una integració de les diverses perspectives i s’avanci en la

formació d’un pensament autònom.

4. Fer  servir  i  valorar  el  diàleg  com  a  forma  d’aproximació  racional  al

coneixement  i  com  a  procés  intern  de  construcció  d’aprenentatges

significatius, reconeixent i practicant els valors intrínsecs del diàleg, com el

respecte mutu, la sinceritat, la tolerància i els valors democràtics.
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5. Obtenir  informació  rellevant  per  mitjà  de  diverses  fonts,  elaborar-la,

contrastar-la i utilitzar-la críticament en l'anàlisi  de problemes filosòfics,

sociològics i polítics.

6. Conèixer i analitzar les característiques específiques de l’ésser humà com

una realitat complexa i oberta, amb múltiples expressions i possibilitats,

aprofundint  en  la  dialèctica  entre  natura  i  cultura,  i  entre  individu  i

societat.

7. Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que

són lliures, responsables, normatives i transformadores.

8. Comprendre i valorar les idees filosòfiques que han contribuït, en diferents

moments històrics, a definir la categoria de ciutadà i ciutadana, des de la

Grècia clàssica fins al món contemporani, posant un èmfasi especial  en

l’etapa de la Il·lustració i en la fonamentació dels drets humans.

9. Assenyalar les diferents teories sobre l’origen del poder polític i la seva

legitimació, identificant les que fonamenten l’estat de dret i la democràcia,

i  analitzar  els  models  de  participació  i  d’integració  en  la  complexa

estructura social d’un món en procés de globalització.

10. Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les societats

actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més importants.

11. Saber  detectar  i  controlar  les  pròpies  emocions  i  crear  un  clima

participatiu i col·laborar entre els companys.

12. Tenir consciència del propi procés d’aprenentatge i dels recursos i eines

necessàries per tal de superar les pròpies limitacions i reflexionar sobre la

pròpia pràctica d’aprenentatge.

Les  activitats  d’avaluació integraran  conceptes,  destreses  i  actituds,  i  es

referiran als objectius programats. A més, et posaran en situació d’aplicar els

teus coneixements a la  resolució  de problemes nous,  i  no repetir  de manera

trivial dades o informacions estàndards. 
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Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs són:

1. Proves escrites basada en casos, argumentacions, anàlisi  de situacions,

aprenentatge basat en problemes, etc.

2. Activitats  diverses  d’ensenyament-aprenentatge  que  permetin  valorar

l’assoliment de les diferents competències treballades.

3. Treball de recerca filosòfica (treball en grup)

4. Treball d’investigació sobre el comportament innat i adquirit (zoològic).

5. Elaboració  d’una reflexió  filosòfica  basada en una fotografia  de la  teva

autoria. Presentació al bloc preparat per aquest menester.

6. Realització d’un glossari de terminologia filosòfica.

7. Elaboració d’un portfoli sobre la matèria i la contribució de la mateixa a les

reflexions personals i al creixement com a persona.

8. Debats argumentats sobre diferents temàtiques del curs.

9. Exposicions a classe sobre el treball d’investigació realitzat.

10. Activitats d’autoavaluació i rúbriques que seran avaluades respecte a la

seva realització i ajustament al procés d’aprenentatge.

11. Creació d'un treball filosòfic i creatiu on quedi reflexat que la filosofia pot

ser pràctica i no només teòrica.

A l’inici del trimestre la professora us informarà sobre el valor que té cadascuna

de les activitats realitzades i el pes i repercussió en la nota final d’avaluació.

Recuperació: 

Les dues primeres  avaluacions es podran recuperar  a l’avaluació  següent.  La

tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, es recuperarà durant la setmana

d’exàmens finals.
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Després d’haver realitzat  les  recuperacions,  i  si  encara queden pendents dos

trimestres, la recuperació durant els exàmens finals serà de tota la matèria. Si

queda una única avaluació la recuperació de juny serà d’aquesta avaluació. 

Cal recordar que la presentació a les recuperacions porta implícit el lliurament de

les activitats d’avaluació en el cas que no s’haguessin lliurat.

La  matèria  pendent  a  2n  es  recuperarà  seguint  les  convocatòries  oficials  de

centre.

Les faltes d'ortografia descontaràn com a màxim 2 punt. Cada falta descontarà

0.1 punts fins a un 1 màxim.

PERCENTATGES:

Els exàmens i treballs tindràn el valor del 60% de la nota. Els debats i treballs

d'aula tindràn el valor del 35% de la nota. La competència social tindrà el valor

del 5% de la nota.
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (2N DE BATXILLERAT)

Descripció de l'assignatura: 

Aquesta  matèria  té  com  objectiu  aconseguir  potenciar  les  competències  de

comprensió,  reflexió,  anàlisi  crític,  dialògic  i  argumentatiu  mitjançant  la

identificació i la comprensió dels diferents períodes i de les teories dels filòsofs.

També té com objectiu conèixer i  valorar diversos mètodes de coneixement i

investigació i usar-los per avançar en l’autoaprenentatge i l’elaboració del propi

pensament,  basant-se  en  el  rigor  intel·lectual,  la  lliure  expressió  tenint  en

compte la consciència crítica, cívica i autònoma.  

Avaluació de l’assignatura:

Els criteris d’avaluació que es tindran en compte al llarg de curs i que seran el

referent per avaluar són:

1. Analitzar  el  contingut  d’un  text  filosòfic,  identificant-ne  els  elements

fonamentals i l’estructura,i comentar-lo amb rigor metodològic.

2. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les principals condicions

socioculturals en què apareixen i a les quals han pretès donar resposta,

situant-los  adequadament  en  la  seva  època  i  correlacionant  les  seves

característiques principals.

3. Ordenar  i  situar  cronològicament  les  diverses  respostes  donades  a  les

preguntes  filosòfiques,  relacionant-les  amb  els  filòsofs  anteriors  i

identificant  la  influència  i  permanència  que  han  tingut  en  la  reflexió

filosòfica posterior.

4. Comentar  i  jutjar  críticament  un  text  filosòfic,  identificant  els  supòsits

implícits que amaga, la consistència dels seus arguments i les conclusions

que planteja, així com la vigència de les seves aportacions en l’actualitat.
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5. Comparar i relacionar textos filosòfics de diferents èpoques i autors, per

establir-hi semblances i diferències de plantejament.

6. Aplicar en les activitats plantejades (comentari de textos, dissertacions,

argumentacions,  debats,  etc.)  el  procediment  metodològic  adequat  a

l’orientació científica o filosòfica dels temes.

7. Obtenir informació rellevant des de diferents fonts, elaborar-la, contrastar-

la i  utilitzar-la críticament en l’anàlisi  d’algun aspecte o pregunta de la

història del pensament filosòfic.

8. Participar en debats o exposar-hi per escrit l’opinió sobre algun problema

filosòfic  del  present,  aportant-hi  les  reflexions  pròpies  i  relacionant-les

amb altres posicions d’èpoques passades prèviament estudiades.

9. Analitzar  críticament  les  conceptualitzacions  de  caràcter  excloent  i

discriminatori  que apareixen en el discurs filosòfic de diferents èpoques

històriques, i assenyalar com es vinculen amb altres plantejaments socials

i culturals propis de l’època.

10. Saber  detectar  i  controlar  les  pròpies  emocions  i  crear  un  clima

participatiu i col·laborar entre els companys.

11. Tenir consciència del propi procés d’aprenentatge i dels recursos i eines

necessàries per tal de superar les pròpies limitacions i reflexionar sobre la

pròpia pràctica d’aprenentatge.

12. Aplicar  el  pensament   crític  i  reflexiu:  analitzar  i  argumentar  en  la

pràctica personal o social.

Les  activitats  d’avaluació integraran  conceptes,  destreses  i  actituds,  i  es

referiran als objectius programats. A més, et posaran en situació d’aplicar els

teus coneixements a la resolució de perspectives noves, i no repetir de manera

trivial dades o informacions estàndards. 

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs són:
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1. Proves  escrites  basada  en  argumentacions,  anàlisi  de  teories,

comparacions  de  teories  filosòfiques,  consideracions  personals

argumentades, etc. Una per autor.

2. Activitats  diverses  d’ensenyament-aprenentatge  que  permetin  valorar

l’assoliment de les diferents competències treballades.

3. Anàlisi i comentari de fragments de diferents autors.

4. Mapes  conceptuals  dels  elements  més  significatius  de  les  teories  dels

diferents filòsofs.

5. Relació  de  teories  de  la  història  de  la  filosofia  amb  pensaments  de

l’actualitat.

6. Relació entre teories de diferents filòsofs.

7. Realització  d’un  glossari  d’alguns  autors  seleccionats:  Plató,  Aristòtil,

Descartes, Hume, Mill i Nietzsche.

8. Realització de treballs diversos sobre els textos de: 

a) Plató:La República:Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre

VII: 514a-520a, 532b-535a 

b) Descartes:Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI 

c) Locke, Assaig sobre l'enteniment humà(Llibre I, capítol II, seccions

1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció

14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12), i  Segon tractat sobre el

govern civil(Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol

XIX) 

d) Mill:  Secció  IV  de  Sobre  la  Llibertat  ,  i  seccions  II  i  IV  de

L’utilitarisme. 

e) Nietzsche:Genealogia  de  la  Moral  (1era  part)  i  Sobre  veritat  i

mentida en sentit extramoral. 
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9. Exposició a classe sobre la teoria d’un filòsof (treball en grup)

10. Ús del  bloc  de filosofia:  pensabloc.blogspot.com. Ús del  moodle  de  la

matèria

11. Activitats d’autoavaluació i rúbriques que seran avaluades respecte a la

seva realització i ajustament al procés d’aprenentatge.

12. Assaig prova PAU obligatòria. Aquesta prova té caràcter obligatori per tot

l'alumnat però no tindrà repercussió en la nota de la matèria.

Al inici del trimestre la professora us informarà sobre el valor que té cadascuna

de les activitats realitzades i el pes i repercussió en la nota final d’avaluació.

Recuperació: 

Les dues primeres  avaluacions es podran recuperar  a l’avaluació  següent.  La

tercera avaluació, en cas de suspendre, es recuperarà durant els exàmens finals.

Després d’haver realitzat  les  recuperacions,  i  si  encara queden pendents dos

trimestres, la recuperació  durant els exàmens finals serà de tota la matèria.

Si queda una única avaluació la recuperació de juny serà d’aquesta avaluació.

Cal recordar que la presentació a les recuperacions porta implícit el lliurament de

les activitats d’avaluació en el cas que no s’haguessin lliurat.
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA I 

Descripció de l'assignatura:

Aquesta  assignatura  té  com  a  principal  objectiu  potenciar  les  competències

comunicativa, literària i actitudinal en Llengua Catalana i Literatura.

Competència Comunicativa:

-Comprensió lectora, expressió escrita i competència oral.

Expressió  escrita:  cal  planificar  els  textos  escrits  d’acord  amb  la  situació

comunicativa  (receptor/intenció)  i  a  partir  de  la  generació  d’idees  i  la  seva

organització.

-Competència literària:

Llegir  obres,  conèixer  autors  i  els  períodes  més significatius  de  la  Literatura

Catalana.

Expressar oralment i per escrit continguts i opinions raonades sobre les obres

literàries,  identificant els  gèneres,  interpretant i  valorant els  recursos literaris

dels textos.

Escriure textos literaris per expressar realitats, sentiments, ficcions.

-Competència Actitudinal:

Implicar-se activament en les interaccions orals amb actitud dialogant i d’escolta.

Adquirir l’hàbit de lectura.

Manifestar una actitud de respecte i comprensió envers la diversitat lingüística de

l’entorn i d’arreu. 

Material:

-Llibre de text: Enllaç. Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1. Editorial Teide.

-Lectures  obligatòries:  Tirant  Lo  Blanc.  Episodis  amorosos,  Joanot  Martorell,

Educaula. 
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Nova antologia de poesia catalana, Diversos autors, Educaula.

-Fotocòpies i apunts.

Avaluació de l’assignatura:

Criteris:

-Demostrar  oralment  i  per  escrit  l’assoliment  dels  continguts  gramaticals  i

literaris.

-Escriure  textos  de  tipologia  diversa  en  diferents  formats,  tenint  en  compte

l’adequació, la coherència, la cohesió i una atenció a l’ortografia i presentació.

L’expressió escrita serà avaluada:

Adequació: El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que

es demana. El registre i el tipus de text són adequats.

Coherència: El  text està ben organitzat.  L’exposició de les idees és clara. No

repeteix ni inclou informació irrellevant.

Cohesió: Enllaça bé les idees (connectors, recursos anafòrics…). La puntuació és

correcta.

Lèxic: El vocabulari és precís i correcte.

Ortografia: No hi ha cap errada o només n’hi ha una.

L’ortografia: es baixarà la nota 0,10 punts per falta fins a un total de dos punts

als exàmens.

Estructures morfosintàctiques: No hi ha cap errada pel que fa a l’ordre de la

frase, concordança, preposicions, pronoms, interferències…

Aspectes formals:

Presentació i grafia: És satisfactòria si l’escrit presenta un mínim de dos aspectes

(netedat, marges i separació entre línies) i la lletra és llegible sense esforç. 

-Interpretar els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’ls.
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-Desenvolupar estratègies de recerca i de gestió de la informació per adquirir

coneixement.

Les diferents activitats d’Avaluació:

Es realitzaran un mínim de 2 exàmens per trimestre, un dels quals tindrà a veure

amb el llibre de lectura obligatòria, a més d’alguna altra prova si el professorat

ho creu oportú.

Tots els exàmens inclouen textos per treballar la comprensió lectora i diferents

aspectes dels continguts fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics. També hi ha

una activitat d'expressió escrita.

Aquests exàmens tindran un valor del 80% de la nota.

Exercicis d’expressió escrita: resums, redaccions i articles d’opinió.

Altres exercicis demanats al llarg de l’avaluació.

Treballs de recerca literària d’autors, obres i diferents moviments literaris.

Exercicis d’expressió oral, com ara exposicions, debats en grup...

Cal presentar els treballs en les dates demanades.

Aquests exercicis presentats al llarg del curs i la competència actitudinal abans

explicada, tenen un valor del 20%.

Cal aprovar cada avaluació amb un mínim de 5. 

Recuperació: 

L'avaluació de Llengua Catalana i Literatura és contínua, per tant:

Si es suspèn la 1ª avaluació es podrà recuperar a la 2ª si l'estudiant treu un 6 o

més en l’examen següent. Caldrà, a més, que presenti, si és el cas, els treballs

pendents de la 1a avaluació.
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Si l'alumne/a suspèn una avaluació (i no la recupera tal com es preveu en el punt

anterior)  o  més  d’una  avaluació,  haurà  de  presentar-se  a  la  prova  de

recuperació.

La  recuperació  final  consistirà  en  un examen i  la  presentació  de  treballs  i/o

activitats  – si  és el  cas-  que l’alumne/a tingui  pendents.  Aquests treballs  i/o

activitats es presentaran el dia de la prova. 

A  aquesta  prova  s'hauran  de  presentar  obligatòriament  els  alumnes  que

necessitin recuperar la matèria, i voluntàriament (amb la finalitat de pujar nota)

aquells que ja tinguin aprovada l'assignatura.

Si es suspèn l’assignatura caldrà recuperar tota la matèria al setembre. 
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA II

Descripció de l'assignatura:

Aquesta  assignatura  té  com  a  principal  objectiu  potenciar  les  competències

comunicativa, literària i actitudinal en Llengua Catalana i Literatura.

Competència Comunicativa:

-Comprensió lectora, expressió escrita i competència oral.

Expressió  escrita:  cal  planificar  els  textos  escrits  d’acord  amb  la  situació

comunicativa  (receptor/intenció)  i  a  partir  de  la  generació  d’idees  i  la  seva

organització.

-Competència estètica i literària:

Llegir dues obres clau de la literatura catalana, contextualitzar-les i conèixer els

respectius autors, a més dels períodes més significatius de la nostra literatura.

Expressar oralment i per escrit continguts i opinions raonades sobre les obres

literàries,  identificant els  gèneres,  interpretant i  valorant els  recursos literaris

dels textos.

Escriure textos literaris per expressar realitats, sentiments, ficcions.

-Competència Actitudinal:

Implicar-se activament en les interaccions orals amb actitud dialogant i d’escolta.

Adquirir l’hàbit de lectura.

-Competència plurilingüe i intercultural:

Manifestar una actitud de respecte i comprensió envers la diversitat lingüística de

l’entorn i d’arreu. 

-Competència en la recerca i en el tractament de la informació
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CONTINGUTS

-Estudi de la llengua: fonètica, sintaxi, lèxic i semàntica.

-Ús  de  la  llengua:  adequació,  coherència,  correcció  i  cohesió  textual.

Tractament i anàlisi de les diferents tipologies textuals.

-Llengua i societat: llengua i variació lingüística. Els registres lingüístics.

-Literatura.

MATERIAL

-Llibre de text:  Desenllaç. Llengua Catalana i Literatura. Batxillerat 2.  Editorial

Teide

-Lectures obligatòries: Terra baixa; Guimerà, Àngel (Educaula 62)

                                    La plaça del diamant; Rodoreda, Mercè (Club Editor)

 -Fotocòpies i apunts.

Avaluació de l’assignatura

Criteris:

-Demostrar  oralment  i  per  escrit  l’assoliment  dels  continguts  gramaticals  i

literaris.

-Escriure  textos  de  tipologia  diversa  en  diferents  formats,  tenint  en  compte

l’adequació, la coherència, la cohesió i una atenció a l’ortografia i presentació.

L’expressió escrita serà avaluada:
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Adequació: El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que

es demana. El registre i el tipus de text són adequats.

Coherència: El  text està ben organitzat.  L’exposició de les idees és clara. No

repeteix ni inclou informació irrellevant.

Cohesió: Enllaça bé les idees (connectors, recursos anafòrics…). La puntuació és

correcta.

Lèxic: El vocabulari és precís i correcte.

Ortografia: No hi ha cap errada o només n’hi ha una.

L’ortografia: es baixarà la nota 0,10 punts per falta fins a un total de dos punts

als exàmens. (Altres tipus d’errades descomptaran 0,25 punts.)

Estructures morfosintàctiques: No hi ha cap errada pel que fa a l’ordre de la

frase, concordança, preposicions, pronoms, interferències…

Aspectes formals:

Presentació i grafia: És satisfactòria si l’escrit presenta un mínim de dos aspectes

(netedat, marges i separació entre línies) i la lletra és llegible sense esforç. 

-Interpretar els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’ls.

-Desenvolupar estratègies de recerca i de gestió de la informació per adquirir

coneixement.

Les diferents activitats d’Avaluació:

Es realitzaran un mínim de 2 exàmens per trimestre, un dels quals tindrà a veure

amb el llibre de lectura obligatòria, a més d’alguna altra prova si el professorat

ho creu oportú.

Tots els exàmens inclouen textos per treballar la comprensió lectora i diferents

aspectes dels continguts fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics. També hi ha

una activitat d'expressió escrita.
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Aquests  exàmens  tindran  un  valor  del  80% de  la  nota.(Quant  a  les  proves

escrites:  es descomptarà -0,10 punts fins a un màxim de 2 punts per faltes

d'ortografia).

Exercicis d’expressió escrita i altres exercicis demanats al llarg de l’avaluació.

Exercicis d’expressió oral, com ara exposicions, debats en grup...

Cal presentar els treballs en les dates demanades.

Aquests exercicis presentats al llarg del curs i la competència actitudinal abans

explicada, tenen un valor del 20%.

(En  els  textos  es  descomptarà  -0,1  per  faltes  d’ortografia  i  0,25  per  faltes

morfològiques, sintàctiques i lèxiques.)

Cal aprovar cada avaluació amb un mínim de 5. 

Recuperació: 

L'avaluació de Llengua Catalana i Literatura és contínua, per tant:

Si es suspèn la 1ª avaluació es podrà recuperar a la 2ª si l'estudiant treu un 6 o

més en l’examen següent. Caldrà, a més, que presenti, si és el cas, els treballs

pendents de la 1a avaluació.

Si l'alumne/a suspèn una avaluació (i no la recupera tal com es preveu en el punt

anterior)  o  més  d’una  avaluació,  haurà  de  presentar-se  a  la  prova  de

recuperació.

La  recuperació  final  consistirà  en  un examen i  la  presentació  de  treballs  i/o

activitats  – si  és el  cas-  que l’alumne/a tingui  pendents.  Aquests treballs  i/o

activitats es presentaran el dia de la prova. 

A  aquesta  prova  s'hauran  de  presentar  obligatòriament  els  alumnes  que

necessitin recuperar la matèria, i voluntàriament (amb la finalitat de pujar nota)

aquells que ja tinguin aprovada l'assignatura.
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LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I I II

Descripció de l'assignatura:

Es tracta d´una matèria comuna per a totes les modalitats de Batxillerat que es

cursa a 1r i 2n de Batxillerat. S´aprofondeix en l´estudi de la llengua (aspectes

comunicatius, tipologia i gèneres textuals, sintaxi de l´oració composta, lèxic i

semàntica,  comentari  de  text...)  i  es  porta  a  terme  un  estudi  de  les

manifestacions literàries més significatives de la literatura castellana,  tenint en

compte especialment les lectures prescriptives de la matèria (cinc al llarg dels

dos cursos).

Avaluació de l’assignatura:

Es tindran en compte les proves escrites on s´avaluaran aspectes conceptuals i

procedimentals  (generalment dues per trimestre),  un treball  o prova sobre la

lectura proposada, les activitats d´aula i deures (redaccions, comentaris de text,

exercicis...) i l´actitud positiva  de l´alumne vers la matèria.       

Recuperació: 

L´alumne haurà de recuperar a les proves de suficiència de final de curs tota la

matèria, ja que es tracta d'una avaluació contínua .  Si cursa 2n de Batxillerat i li

queda  pendent   la  matèria  de  1r,  haurà  de  presentar-se  a  les  proves

extraordinàries.

A  segon es  farà  una prova  que serveixi  com assaig  de  les  PAU de  caràcter

obligatori.
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LLENGUA ANGLESA I 

Descripció de l'assignatura:

El  curs  d’anglès  d’enguany  és  un  curs  participatiu,  interactiu  i  integrador

dissenyat per a que l’alumne desenvolupi la seva competència comunicativa en

anglès,  per  a  que  millori  la  capacitat  de  comunicar-se  amb  èxit  dins  d’una

comunitat de parla anglesa. 

L’alumne haurà de participar en el curs de forma activa i tenir interès de debò

pel seu progrés d’aprenentatge. L’aprenentatge no es limitarà a l’espai físic de la

classe sino que s’extendrà més enllà de l’aula. 

Alguns dels objectius a aconseguir aquest curs són: 

·Escoltar i entendre parlants nadius conversant en situacions reals.

·Parlar  de  forma  intel·ligible  i  estructurada  per  a  comunicar-se  amb

eficàcia. 

·Interactuar i comunicar-se de manera efectiva amb parlants nadius

·Llegir i interpretar correctament textos de dificultat moderada.

·Expressar els pensaments i opinions oralment i per escrit. 

·Millorar la capacitat de pensar i expressar-te de manera crítica.

·Millorar el treball col·laboratiu.

·Desenvolupar estratègies per a aprendre de forma autònoma.

·Utilitzar eines tecnològiques i la Web 2.0 de forma efectiva i crítica. 

Indicadors i criteris d’avaluació

Els objectius, continguts i avaluació de l’assignatura s’ajusta a la programació

anual de l’assignatura d’anglès del departament de llengües estrangeres. Per a

aconseguir l’avaluació positiva de la matèria cal superar amb una nota de 5 o
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superior  el  trimestre  final  i,  en  el  seu  cas,  els  trimestres  intermitjos.  Cada

trimestre es mostraran i comentaran amb antel·lació suficient els percentatges i

indicadors d’avaluació a seguir. El primer trimestre seran els següents:

Expressió oral, interacció i comprensió:

Bloc 1

( 50%) 

Tasca/activitat/prova Percentatge Què s’avalua? Quan?

1. Participació oral (a classe i de

forma remota) 

5% Producció, comprensió

i interacció oral.

Competència digital. 

Tot el trimestre 

2. Presentació oral en grup 10% Producció, comprensió

i interacció oral. 

Final del trimestre 

3. Prova de comprensió oral 15% Comprensió oral. Meitat i final del

trimestre 

Expressió i comprensió escrita:

Bloc 2

( 50%)

Tasca/activitat/prova Percentatge Què s’avalua? Quan? 

4. Redaccions i altres activitats

escrites 

10% Producció escrita Tot el curs 

5. Ús de la llengua: gramàtica i

vocabulari (2 proves diferents)

40% Coneixement de la

llengua 

Prova 1: meitat de

trimestre

Prova  2:  final  de

trimestre 

6. Prova d’escritura i comprensió

de text

20% Producció i expressió

escrita 

Final de trimestre 

7. Portfoli d’aprenentatge nota qualitativa Producció escrita.

Pensament crític,

Aprenentatge

autònom.

Competència digital.

Revisat trimestralment.

Valorat a final de curs 
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·La valoració i nota trimestral d’anglès de l’alumne serà el resultat de la suma de

les  puntuacions  obtingudes  a  cadascuna  de  les  tasques,  activitats  i  proves

indicades  calculant  el  percentatge  que  a  cada  una  d’elles  li  correspon  en  la

valoració total. Tanmateix, hi ha una excepció a aquesta norma: no es podrá

suspendre  dos o més dels exàmens marcats com a número  5. i 6. amb una

nota inferior a 3, 5. Si això passa, es suspendrà tot el trimestre. Només en algun

cas excepcional
_
 es podrà considerar una altra manera de procedir.

·Els trimestres 2 i 3 pot haver alguna lleugera variació en els percentatges. 

·Un trimestre suspès es considerarà aprovat automàticament si queda el següent

trimestre aprovat. Cada trimestre funciona, doncs, com a potencial recuperació

de l’anterior.  Un suspès a l’última avaluació  comportarà el  suspès de tota la

matèria.

·En cas de suspendre tota la matèria, l’alumne haurà de realitzar les tasques,

activitats i proves de recuperació adients en el termini normativament aprovat

que, amb caràcter general, cobriran tots els aspectes i habilitats desenvolupats

durant el curs: expressió i  comprensió escrita,  oral i audiovisual. Les tasques

específiques es comunicaran durant el tercer trimestre amb temps d’antelació

suficient. 
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LLENGUA ANGLESA II

COURSE DESCRIPTION

The English course this year is even more participative and interactive than last

year.  The  course  is  designed  to  develop  your  communicative  competence  in

English even further so as to achieve a level of competence equivalent to B1,

that of an independent user.

You are expected to participate in the course actively and take a real interest in

your learning progress.

These are some of the course objectives this year:

 Listen and understand native speakers talking in real-life situations

 Produce intelligible and structured speech to communicate effectively 

 Interact and communicate effectively with native speakers

 Read and interpret correctly texts of intermediate difficulty

 Express your thoughts and opinions coherently both orally and in writing 

 Improve your ability to think and express yourself critically

 Improve the way you work collaboratively

 Develop strategies to learn autonomously

 Use technology tools and Web 2.0 tools effectively and critically

Indicadors i criteris d’avaluació

The  objectives,  content  and  assessment  for  this  course  comply  with  the

Programació de Batxillerat 2  developed by the Foreign Languages Department.

In order to pass the subject, the student needs to score 5 or above in the final

term. Each term the teacher will discuss in advance the assessement tasks and
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percentages that the student needs to comply with in order to successfully pass

the term. The first term will proceed as follows: 

Oral expression, comprehension and interaction: 

Block 1

( 50%) 

Assignment / task / test Percentage What is assessed? When? 

1. Oral participation (in class /

remotely) 

5% Oral production,  

comprehension and

interaction. Digital

competence 

All term 

2. Group oral presentation 10% Oral production, 

comprehension and

interaction 

End of term 

3. Listening test 15% Oral comprehension Mid term and end of

term 

Written expression and comprehension: 

Block 2

( 50%)

Assignment / task /

test 

Percentage What is assessed? When? 

4.  Compositions  and

written assignments 

10% Written production All term

5.  Use  of  English:

grammar  and

vocabulary 

(2 different tests)

40% Knowledge of

language

Test 1: mid term

Test 2: end of term 

6. Writing and reading

test

20% Written production

and comprehension 

End of term 

7. Learning Portfolio qualitativa Written production.

Critical thinking.

Autonomous learning.

Digital competence.  

Assessed at the end of

the course. Checked

each term.   

·In order to pass the term/course the student needs to score equal or higher

than 50%. There is one restriction to this rule: The term mark in two of the three

tests indicated in 5 (Use of English) and 6 (Writing and reading) needs to be

equal  to  or  higher than 3,5 for  the percentages to be kept.  If  it  is  not,  the
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studentwill fail the whole term. Only in some exceptional cases
_
 will a different

course of action be considered. 

·A final term mark lower than 5 (D or F) means the student has failed the term

and retake  will  be necessary,  either  by passing the  subsequent  terms or  by

taking the re-assessment test in June-July.

·For  final  re-assessment  the  student  will  need  to  do/hand  in  the  required

assessment  tasks,  activities  or  tests  which  will  reflect  all  the  activities  and

contents developed during the course. The specific tasks will be determined by

the teacher and communicated in due time during the third term. 
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CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

Descripció de l'assignatura:

Les ciències per al món contemporani són una matèria comuna que s'implanta al

currículum  del  batxillerat  en  un  moment  en  què  s'està  instituint  un  nou

paradigma que el sistema educatiu no pot ignorar: la societat de la informació i

el coneixement 

Aquesta  matèria  ha  d'afavorir  que  l'alumnat  de  batxillerat  adquireixi  les

competències necessàries per comprendre el món actual, tant en els aspectes

relacionats amb el seu entorn immediat i vital com en aquells de caràcter global

que governen el funcionament de la natura i el sistema social.

CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA:

Origen i evolució de l’Univers i de la vida.

Ciència, Salut i estils de vida.

Biotecnologia i societat.

Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible.

Materials, objectes i tecnologies.

Informació i coneixements.

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Criteris d’avaluació:

La  matèria  de  Ciències  pel  món  contemporani  té  com  a  finalitat  el

desenvolupament de les capacitats següents:

1. Construir una argumentació completa que fonamenti una interpretació sobre

un fet o procés natural formulada amb propietat i claredat, separant la teoria

científica de les creences, opinions o interpretacions pseudocientífiques i usant

diferents suports de comunicació. 
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2. Presentar exemples actuals o històrics on la ciència i la tecnologia es relacionin

amb l'economia i l'organització d'una societat determinada. Valorar la influència

de les teories científiques unificadores en la construcció de la societat moderna. 

3.  Identificar,  a  partir  de  la  lectura  de  diversos  textos  seleccionats  sobre

l'evolució  o sobre l'origen de la  vida,  l'adscripció  del  seu  autor/a  a  diferents

camps d'idees, tot reconeixent si l'argumentació és científica .basada en fets i

dades observables. o especulativa. 

4. Justificar l'adequació d'una dieta amb criteris qualitatius (funció energètica,

plàstica, reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta calòrica mitjana diària).

Valorar la funció de la ciència, la cultura i les modes en l'establiment d'hàbits

d'alimentació. 

5. Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes valorant

la  importància  de  la  prevenció  i  les  possibles  tècniques  de  diagnòstic  per

identificar-les. Valorar l'impacte dels estils de vida sobre la salut. 

6. Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o

gràfics  alguns  problemes  ambientals  de  diversa  escala,  separant  els  agents

naturals dels d'origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de

desenvolupament  sostenible.  Valorar  la  contribució  dels  hàbits  individuals  o

domèstics a l'agudització o mitigació dels problemes d'escala global. Argumentar

sobre l'ús i l'explotació de recursos naturals i primeres matèries. 

7. Relacionar serveis o objectes d'ús quotidià amb els materials i la tecnologia

emprada per fornir-los o construir-los, els principis científics que els inspiren i els

impactes generats sobre el medi ambient o els recursos naturals. 

8.  Reconèixer  els  canvis  generats  per  les  tecnologies  de  la  informació  i  la

comunicació  en  àmbits  científics,  polítics,  socials  i  culturals,  prenent  en

consideració els riscos que afecten la vida quotidiana dels individus. Valorar i

aplicar alguns hàbits i tècniques que garanteixin la seguretat de les dades i la

privacitat de la informació continguda als ordinadors. 
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9.  Conèixer  les  bases  científiques  de  la  manipulació  genètica  i  embrionària,

valorar  els  pros  i  contres  de les  seves aplicacions i  entendre la  controvèrsia

internacional que han generat, demostrant capacitat per fonamentar l'existència

d'un  comitè  de  bioètica  que  en  defineixi  els  límits  en  un  marc  de  gestió

responsable  de la  vida humana. Es tracta  de constatar  si  els  estudiants  han

comprès i valorat les possibilitats de la manipulació de l'ADN i de les cèl·lules

embrionàries; si coneixen les aplicacions de l'enginyeria genètica en la producció

de fàrmacs, transgènics i teràpies gèniques, i si entenen les repercussions de la

reproducció assistida, la selecció i conservació d'embrions i els possibles usos de

la clonació. Així mateix, han de ser conscients del caràcter polèmic d'aquestes

pràctiques  i  ser  capaços  de  fonamentar  la  necessitat  d'un  organisme

internacional que arbitri en els casos que afecten la dignitat humana.

Activitats d’avaluació:

L’avaluació és continua i en cada trimestre obtindrem una nota segons els criteris

de qualificació. 

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran durant el trimestre són:

● Proves escrites (mínim 2 per trimestre).

● Dossier amb les activitats de l’Aula.

● Pràctiques de Laboratori.

● Participació en les activitats extres.

●Treball d’activitats a l’aula tant de forma individual com grupal.
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Instruments de Qualificació:

Examens 80% 

Treball d’activitats a l’aula i extres.

Pràctiques de Laboratori.

Entrega de dossier.

15%

Participació activitats extres.

Competència  personal  i

interpersonal

5%

• La nota de cada trimestre s’obté segons els instruments de qualificació.

• La  recuperació  de  cada  trimestre  es  realitzarà  al  principi  del  següent

trimestre en el període acordat pel professorat.

• La nota  final  de curs serà la  resultant  de la  mitjana dels  3 trimestres

sempre que la nota de cada trimestre sigui igual o superior a 4.

• No es pot aprovar la matèria amb dues avaluacions suspeses.

• Tant a 1er com a 2on de Batxillerat es pot optar a pujar nota final de curs

realitzant un examen tipus PAU.

• Els  alumnes  que  no  superin  la  convocatòria  ordinària  s’hauran  de

presentar a la convocatòria extraordinària.
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MATÈRIES DE

MODALITAT

37



Batxillerat 2017-2018

BIOLOGIA I I II

Descripció de l'assignatura:

El coneixement de la naturalesa dels organismes i del fenomen de la vida ha

progressat en les últimes dècades de manera accelerada i les fronteres de la

investigació biològica s'han ampliant notablement. Del coneixement dels éssers

vius com a individus s'ha passat a una millor comprensió dels nivells cel·lulars i

moleculars, intentant interpretar els fenòmens vitals en funció de les interaccions

de les substàncies que els componen. Els continguts de biologia del batxillerat es

tractaran des d'aquests  nivells  fins als  nivells  dels  organismes i  sistemes.  La

combinació d'aquests dos punts de vista, analític i global, ha de permetre trobar

explicacions als fenòmens estudiats i el seu significat biològic.

CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA:

Biologia I

Del genotip al fenotip.

D’una cèl·lula a un organisme.

Biologia II

L’intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn.

Els bacteris i virus en acció.

La biodiversitat.
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AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Criteris d’avaluació:

La matèria de Biologia té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats

següents:

BIOLOGIA I

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en la recerca

d'informació,  la  capacitat  crítica,  l'interès  per  la  verificació  dels  fets,  el

qüestionament d'allò que sembla obvi i l'actitud oberta a noves idees, així com el

treball en equip i l'aplicació i comunicació dels coneixements. 

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-

la, contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d'un problema o debat. 

3.  Dissenyar  i  realitzar  investigacions  aplicant  les  característiques  de  treball

científic:  plantejament  del  problema,  formulació  d'hipòtesis  contrastables,

disseny i realització d'experiències i anàlisi, discussió i comunicació de resultats. 

4. Valorar les aplicacions actuals de la genètica en l'obtenció de recursos i les

seves aplicacions als éssers humans. Escriure textos argumentatius tot valorant

críticament les aplicacions de la genètica. 

5.  Analitzar  les  bases  moleculars  de  l'herència  i  de  l'expressió  dels  gens  i

descriure els mecanismes de transmissió dels caràcters hereditaris d'acord amb

el model d'herència, aplicant-ho a la resolució de problemes de monohibridisme i

herència lligada al sexe. 

6. Reconèixer la composició i l'estructura dels àcids nucleics i de les proteïnes

(posant  èmfasi  en  els  enzims)  i  relacionar-los  amb  les  seves  funcions

biològiques.  Aplicar  els  coneixements de genètica molecular  a la  resolució  de

problemes sobre la síntesi de proteïnes. 
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7. Realitzar experiències de laboratori tot quantificant la influència de diversos

factors sobre l'activitat enzimàtica. Elaborar i interpretar els gràfics resultants de

l'experiència. 

8. Considerar la cèl·lula com unitat estructural i funcional de tots els éssers vius,

diferenciar  entre  els  diferents  models  d'organització  cel·lular.  Identificar  els

orgànuls  de  la  cèl·lula  eucariota  i  descriure  la  seva  funció.  Interpretar  els

mecanismes responsables de la transformació de la cèl·lula totipotent a cèl·lules

especialitzades, que té lloc durant la formació d'un nou organisme. Aplicar el

model  de  cèl·lula  per  interpretar  estructura  i  funció  en  diferents  cèl·lules

especialitzades. Analitzar els processos de comunicació intercel·lular. 

9. Explicar les característiques del cicle cel·lular i les modalitats de divisió del

nucli i el citoplasma, comparar i justificar la importància biològica de la mitosi i la

meiosi, descriure els avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i de la

asexual.  Identificar  les  diferents  fases  de  la  mitosi  i  meiosi  en  preparacions

microscòpiques, microfotografies i/o esquemes i animacions.

BIOLOGIA II

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la recerca d'informació, la

capacitat crítica, la necessitat de verificació dels fets, el qüestionament d'allò que

sembla obvi  i  l'actitud  oberta  a  noves idees,  el  treball  en equip,  l'aplicació  i

comunicació dels coneixements, amb l'ajut de tecnologies de la informació i la

comunicació,  en  relació  amb  la  salut  i  la  malaltia,  així  com  a  l'origen  i  el

manteniment de la biodiversitat. 

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-

la, contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d'un problema o debat. 

3. Dissenyar i realitzar investigacions tenint en compte les característiques del

treball  científic:  plantejar  de  manera  precisa  el  problema,  formular  hipòtesis

contrastables, dissenyar i realitzar experiències i anàlisis i comunicar resultats. 
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4. Valorar i argumentar críticament sobre el binomi salut-malaltia, així com sobre

alguns  dels  problemes  ambientals  en  les  seves  causes,  processos  i

conseqüències. 

5. Identificar els diferents tipus de glúcids i lípids, i reconèixer la seva funció

energètica, de reserva i estructural, tot relacionant-la amb la seva estructura.

Valorar la relació entre salut, alimentació i l'activitat física. Analitzar els resultats

obtinguts  en  les  experiències  en  relació  amb la  localització  i  identificació  de

biomolècules  en  diversos  aliments.  Analitzar  el  paper  de  l'aigua  i  les  sals

minerals en els processos biològics i la relació de les propietats biològiques dels

oligoelements amb les seves característiques fisicoquímiques. 

6.  Explicar  el  significat  biològic  de  la  respiració  cel·lular,  el  destí  dels  seus

substrats i el paper de l'oxigen en el procés respiratori aeròbic i localitzar les

estructures  cel·lulars  on  es  desenvolupen  les  diferents  rutes  metabòliques.

Resoldre problemes sobre catabolisme, anabolisme i balanç energètic. 

7. Explicar les característiques que defineixen els microorganismes, destacantne

el paper en els cicles biogeoquímics, en la indústria alimentària, farmacèutica i

en la millora del medi ambient, i analitzar el poder patogen què poden tenir en

els éssers vius. 

8. Analitzar els mecanismes de defensa que desenvolupen els éssers vius davant

la presència d'un antigen, deduint a partir d'aquests coneixements com es pot

incidir  per  reforçar  i  estimular  les  defenses  naturals.  Conèixer  els  processos

desencadenants  de  les  malalties  infeccioses  més  freqüents  i  que  produeixen

taxes elevades de mortalitat en la societat actual, així com valorar la prevenció

com a pauta de conducta eficaç davant la propagació de la malaltia. 

9.  Comprendre  la  visió  explicativa  de  la  biodiversitat  que  ofereix  el  procés

d'evolució  dels  éssers  vius.  Aplicar  els  mecanismes  d'evolució  per  explicar

situacions  concretes  i  resoldre  problemes  aplicant  el  model  d'herència

(monohibridisme, dihibridisme en casos d'herència autosòmica i lligada al sexe),

interpretant la recombinació genètica. 
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10. Caracteritzar les fases de la fotosíntesi i considerar la seva importància per la

vida a la Terra. Cercar informació sobre formes de la vida en ecosistemes afòtics.

Relacionar i comparar la complexitat de les xarxes tròfiques amb l'estabilitat i

maduresa de diversos ecosistemes i valorar l'impacte dels seus.

Activitats d’avaluació:

L’avaluació és continua i en cada trimestre obtindrem una nota segons els criteris

de qualificació. 

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran durant el trimestre són:

●Proves escrites (mínim 2 per trimestre).

● Dossier amb les activitats de l’Aula.

● Pràctiques de Laboratori.

● Participació en les activitats extres.

● Treball d’activitats a l’aula tant de forma individual com en grup.

Instruments de Qualificació:

Examens 80% 

Treball d’activitats a l’aula i extres.

Pràctiques de Laboratori.

Entrega de dossier.

15%

Participació activitats extres.

Competència  personal  i

interpersonal

5%

●La nota de cada trimestre s’obté segons els instruments de qualificació.
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●La  recuperació  de  cada  trimestre  es  realitzarà  al  principi  del  següent

trimestre en el període acordat pel professorat.

●La nota final de curs serà la resultant de la mitjana dels 3 trimestres sempre

que la nota de cada trimestre sigui igual o superior a 4.

●No es pot aprovar la matèria amb dues avaluacions suspeses.

●Tant a 1er com a 2on de Batxillerat es pot optar a pujar nota final de curs

realitzant un examen tipus PAU.

●Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària s’hauran de presentar

a la convocatòria extraordinària.
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DIBUIX TÈCNIC I 

Descripció de l'assignatura

La matèria de Dibuix tècnic I del batxillerat s’estudia el llenguatge visual en la

seva  vessant  més  tècnica,  com  a  mitjà  de  comunicació  unívoc  tant  a  nivel

d'interpretació (saber llegir) com de creació (saber elaborar).

La matèria s’estructura en dos grans blocs temàtics que són la Geometria Plana:

tangències, polígons i transformacions geomètriques i la Geometria Descriptiva:

el pas de les tres a les dues dimensions emprant els Sistemes de Representació

dièdric, axonomètric, cònic i acotat.

Al llarg del curs anirem desenvolupant de les capacitats següents:

1. Comprendre els fonaments, els conceptes i els procediments de la geometria

mètrica  aplicada  al  dibuix  tècnic,  i  els  dels  sistemes  de  representació,  i

entendre'ls  com  a  conjunts  de  continguts  relacionats  i  susceptibles  de  ser

emprats en qualsevol activitat o projecte.

2.  Utilitzar  els  estris  i  els  materials  de  dibuix  tècnic  reconeixent  les  seves

propietats  i  possibilitats  de  rendibilitat  dins  els  processos  de  resolució  i

construcció,  i  utilitzar-los  amb  destresa  suficient,  desenvolupant  la  capacitat

d'expressar-se gràficament amb fluïdesa i coherència, i aportant explicacions i

reflexions vers les solucions observades en les concrecions gràfiques.

3. Emprar amb profunditat els recursos del dibuix geomètric i de la geometria

descriptiva,  fent  especial  incidència  en  el  sistema dièdric,  a  fi  de  plantejar  i

resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals,

així com espais en el pla.
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4. Emprar el dibuix d’esbós i de croquis per al plantejament previ a qualsevol

activitat tècnica, com a elements integradors del coneixement en els processos

de recerca, disseny i solució de problemes de dibuix tècnic, tot incorporant, si

cal, els recursos de representació provinents del vessant artístic del dibuix.

5.  Treballar  d'una  manera  organitzada  i  desenvolupar  les  activitats  amb

constància  i  responsabilitat,  i  tenir  capacitat  per  concretar  formes  bi  i

tridimensionals  en  el  pla  amb  claredat,  correcció,  rigor  i  competència

comunicativa.

Avaluació de l’assignatura:

Com cada bloc de continguts és independent, no es farà avaluació contínua i. la

nota final serà la mitjana de les trimestrals.

Cada trimestre s'avalua a l'alumne a partir de: 

-LÀMINES i EXERCICIS 

La realització i entrega dels exercicis és imprescindible per adquirir les habilitats i

coneixements necessaris i d’aquesta manera poder superar els controls.

La presentació d’aquests és obligatòria. En cas de no presentació en el dia

establert es pot presentar una setmana més tard, amb un punt menys de la nota

total de la làmina. 
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En cas  de  no presentar-la  tampoc,  es  pot  presentar  en  el  dia  d’entrega del

dossier, amb una nota màxima de 6.

Es valorarà:

- La correcta resolució de l’exercici i la seva finalització. (7 punts)

- La pulcritud i precisió. (2 punts)

- Portar el material necessari a l’aula i en condicions òptimes (1 punt)

- Presentació en el dia establert.

DOSSIER

L’alumne  haurà  de  presentar  totes  les  activitats  treballades  a  classe  amb

pulcritud  i  precisió.  Aquestes  seran  revisades  abans  de  l’examen  del  tema

corresponent,  per  aclarir  conceptes  si  s’escau,  i  es  posarà  una  nota  de

compliment de la feina. Té caràcter obligatori. 

S’entregarà en forma de dossier al finalitzar el trimestre.

Es valorarà:

- la correcta presentació: portada, índex, paginació, contraportada i relligat. (1

punt)

- la presentació de la totalitat de les sessions realitzades. (6 punts)

- la pulcritud i claredat dels apunts. (3 punts)

- la presentació en el dia establert. En cas de no presentació en el dia establert

es pot presentar una setmana més tard, amb un punt menys de la nota total.
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- CONTROLS

Es farà un control per cada bloc.

RESUMINT

S’avaluarà trimestralment segons el següent quadre:

CONTROLS 55,00%

EXERCICIS realitzats a classe i a casa 30,00%

DOSSIER d’activitats 10,00%

Actitud a classe: interès i participació 5,00%

Recuperació:

Es realitzarà un examen al final de curs que equivaldrà al 15% del curs, que

servirà per a pujar nota i mai per abaixar-la per a qui tingui el curs aprovat,

mentre els alumnes que no tinguin el curs superat servirà per a recuperar aquells

blocs suspesos. Sempre i quan s'hagi presentat a l'examen ordinari.

Observacions

A classe s’ha de portar els estris i material de dibuix adequat i el llibre.

S’ha de tenir  una bona predisposició a l’aprenentatge. L’autonomia i  recursos

propis són molt importants a l’hora de fer les pràctiques.
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DIBUIX TÈCNIC II

Descripció de l'assignatura

A l’assignatura de Dibuix Tècnic de batxillerat s’estudia el llenguatge visual en la

seva  vessant  més  tècnica,  com  a  mitjà  de  comunicació  unívoc  tant  a  nivel

d'interpretació (saber llegir) com de creació (saber elaborar).

La matèria s’estructura en dos grans blocs temàtics que són la Geometria Plana:

tangències, polìgons i transformacions geomètriques i la Geometria Descriptiva:

el pas de les tres a les dues dimensions emprant els Sistemes de Representació

dièdric, axonomètric, cònic i acotat.

Avaluació de l’assignatura:

S’avaluarà segons el seguent quadre:

CONTROLS 60,00%

Exercicis realitzats a classe i a casa 35,00%

Actitud a classe: interès i participació 5,00%

Com cada bloc de continguts és independent, no es farà avaluació contínua i la

nota final serà la mitjana de les trimestrals. Es farà com a mínim un control per

cada tema.

Els deures són diaris i la realització i entrega dels exercicis és imprescindible per

adquirir  les  habilitats  i  coneixements  necessaris  i  d’aquesta  manera  poder

superar els controls.
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Les faltes d’assistència perjudiquen molt l’assoliment dels coneixements. A classe

s’ha  de  portar  el  material  i  llibre  així  com  tenir  una  bona  predisposició  a

l’aprenentatge. L’autonomia i recursos propis són molt importants a l’hora de fer

les pràctiques.

Recuperació:

Es realitzarà un examen al final de curs que equivaldrà al 10% del curs, que

servirà per a pujar nota i mai per abaixar-la per a qui tingui el curs aprovat,

mentre els alumnes que no tinguin el curs superat servirà per a recuperar aquells

blocs suspesos
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ECONOMIA

Descripció de l'assignatura:

L’optativa d’economia pretén que l’alumne entengui el sistema econòmic en el

que viu immers com a persona consumidora i estalviadora actualment i en futur

com a persona treballadora i electora així com ampliar coneixements previs que

ja ha vist en les ciències socials que ha cursat durant la ESO.

Avaluació de l’assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

 Exàmens i activitats inicials, d’aprenentatge i d’avaluació final 

 Deures i participació a classe. 

EXÀMENS  I  ACTIVITATS  INICIALS,  D’APRENENTATGE  I

D’AVALUACIÓ FINAL

80%

OBSERVACIÓ A L’AULA 20%

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les  faltes  d’ortografia,  0,05 punts  menys per  a  cada falta,  fins  a  un

màxim d’1 punt.

Activitats obligatòries: A criteri del professor de l’assignatura es poden posar

activitats de caire obligatori per tal de poder ser avaluats.

Recuperació:  No hi ha exàmens de recuperació al llarg del trimestre, sinó al

principi del següent.
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Superació de la matèria: L’alumnat supera la matèria sempre que aprovi cadascun

dels trimestres. L’alumnat que només hagi de recuperar un sol trimestre, se li dóna la

possibilitat d’optar a recuperar aquest trimestre al juny.

La recuperació extraordinària al setembre serà amb una prova que contemplarà tota

la matèria. La nota de l’examen de recuperació global és la nota final del curs.

Els  alumnes   que  hagin  aprovat  tot  el  curs  podran  optar,  voluntàriament,  a  un
examen de tota la matèria per tal de pujar la nota global al juny. La nota final de la
matèria serà l’obtinguda en aquest examen.
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ECONOMIA DE L’EMPRESA I I II

Descripció de l'assignatura:

L’assignatura  d’economia  de  l’empresa  preten  que  l’alumne  conegui  el

funcionament  de  l’activitat  empresarial,  tant  els  aspectes  interns,  els

mecanismes que mouen l’empresa des del seu naixement fins a la satisfacció

dels  clients  passant  pels  diferents  departaments,  com  la  seva  relació  amb

l’entorn i les seves repercussions en la societat.

Avaluació de l’assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

 Exàmens i activitats inicials, d’aprenentatge i d’avaluació final 

 Deures i participació a classe. 

EXÀMENS  I  ACTIVITATS  INICIALS,  D’APRENENTATGE  I

D’AVALUACIÓ FINAL

80%

OBSERVACIÓ A L’AULA 20%

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les faltes d’ortografia, 0,05 punts menys per a cada falta a 1r i 0,1 a 2n,

fins a un màxim d’1 punt.

Activitats obligatòries: A criteri del professor de l’assignatura es poden posar

activitats de caire obligatori per tal de poder ser avaluats.

Recuperació:  No hi ha exàmens de recuperació al llarg del trimestre, sinó al

principi del següent.
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Superació  de  la  matèria:  L’alumnat  supera  la  matèria  sempre  que  aprovi

cadascun  dels  trimestres.  L’alumnat  que  només  hagi  de  recuperar  un  sol

trimestre, se li dóna la possibilitat d’optar a recuperar aquest trimestre al juny.

La  recuperació  extraordinària,  es  farà  al  juny  per  2n  de  Batxillerat i  al

setembre per  1r  amb una prova que contemplarà tota la matèria. La nota de

l’examen de recuperació global és la nota final del curs.

Els alumnes de 1r de Batxillerat  que hagin aprovat tot el curs podran optar,
voluntàriament, a un examen de tota la matèria per tal de pujar la nota global al
juny. La nota final de la matèria serà l’obtinguda en aquest examen.

En  el  cas  de  2n de Batxillerat es  farà  un  simulacre  de  les  PAU que  serà
d’obligatòria  realització  per  a  tots  aquells  alumnes  que  es  presenten  a  la
selectivitat i servirà per pujar nota.

En el cas de superar la matèria de 2n de Batxillerat i tenir pendent la matèria de

1r havent-se presentat a la convocatòria de febrer, el departament establirà els

criteris de recuperació 
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FÍSICA I I II

Descripció de l'assignatura:

La física com a ciència construeix models explicatius del  comportament de la

matèria,  la  seva  estructura  i  les  seves  transformacions,  des  de  l'escala  més

petita a la més gran, passant per les intermèdies, és a dir, des dels quarks,

electrons,  protons,  nuclis,  àtoms,  xarxes  cristal·lines  entre  altres,  fins  a  les

estrelles, galàxies i l'Univers mateix.

La Física del batxillerat ha de proporcionar una visió àmplia dels coneixements ,

dels instruments i de les possibilitats que la física utilitza en el segle XXI i ha de

donar també les eines que ajudin l’alumnat a interpretar els fenòmens físics de

manera que siguin capaços d’aplicar  els  coneixements adquirits  en situacions

diferents a les estudiades a classe i en contextos diferents de l’acadèmic.

Els  estudiants  han  de  poder  establir  relacions  entre  la  física  i  l'entorn:  cal

evidenciar la presència de la física en contextos de tota mena, i seleccionar els

continguts de tal manera que desenvolupin les competències que aplicaran en

situacions i contextos diversos amb la finalitat que facin seves les eines que es

fan  servir  actualment  en  el  treball  científic  i  que  tinguin  idees  sobre  els

problemes que es planteja aquesta disciplina. 

CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA:

Física I

El moviment

L'univers mecànic

L'energia
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El corrent elèctric

Les imatges

Física II

Les Ones i el So.

Els planetes i els satèl·lits.

La nova imatge de l’Univers.

Les màquines electromagnètiques.

El camp elèctric.

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Criteris d’avaluació:

La  matèria  de física  té  com a finalitat  el  desenvolupament  de les  capacitats

següents:

FISICA I

1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i

tècniques propis del treball científic. 

2. Utilitzar tant l'instrumental bàsic d'un laboratori de física com els sistemes

informatitzats d'anàlisi i captació de dades. 

3. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de la física,

així com saber argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens. 

4. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el

poder i les limitacions del coneixement científic. 
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5.  Utilitzar  el  model  de raig  de llum i  el  model  d'ones per  tal  d'explicar  els

fenòmens  associats  al  comportament  de  la  llum i  la  seva  interacció  amb  la

matèria i el funcionament dels aparells òptics senzills, així com l'ull humà.

6. Entendre que la llum és un cas particular d'ona electromagnètica i conèixer les

altres  bandes  de  l'espectre  electromagnètic,  amb  algunes  de  les  seves

característiques. 

7.  Analitzar  moviments,  mesurar  posicions  i  velocitats,  descriure  mitjançant

taules, gràfics i  equacions, analitzar els resultats i  considerar les implicacions

d'aquests resultats. 

8. Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat d'interaccions

entre ells  i  relacionar-les amb el  seu moviment.  Analitzar,  també de manera

experimental,  la  dinàmica  de  cossos  en  situacions  amb equilibri  de  forces  o

sense. 

9. Aplicar el teorema de l'impuls i el principi de conservació de la quantitat de

moviment per explicar situacions dinàmiques quotidianes. 

10.  Analitzar  de  manera  qualitativa  i  quantitativa  transferències  i

transformacions  d'energia  tant  en  els  sistemes  en  què  es  conservi  l'energia

mecànica  com  en  els  que  no.  Aplicar  a  situacions  senzilles  les  idees  de

conservació i de degradació de l'energia i assenyalar els límits que imposen als

processos possibles. 

11.  Aplicar  l'anàlisi  energètica  a  sistemes rellevants  per  tal  de relacionar  els

processos estudiats amb les seves implicacions tecnològiques, mediambientals i

econòmiques. 

12. Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i mesurar i calcular

els valors de les principals magnituds elèctriques. Comprendre el funcionament

dels sensors que transformen una magnitud en un senyal elèctric.
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FISICA II

1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i

tècniques propis del treball científic. 

2. Utilitzar tant l'instrumental bàsic d'un laboratori de física com els sistemes

informatitzats d'anàlisi i captació de dades. 

3. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de la física,

així com saber argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens. 

4. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el

poder i les limitacions del coneixement científic.

5.  Utilitzar  el  model  de  moviment  ondulatori  per  tal  d'interpretar  diferents

fenòmens naturals i desenvolupaments tecnològics. Relacionar les magnituds de

les ones sonores amb allò que es percep. Conèixer les maneres de mesurar la

contaminació acústica i els mètodes per protegir-se'n.

6. Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com la reflexió i la

refracció, gràficament les ones estacionàries i qualitativament les interferències,

l'efecte Doppler i la difracció.

7.  Aplicar  la  teoria  de  la  gravitació  a  l'estudi  dinàmic  de  situacions  senzilles

interessants. Fer càlculs senzills a partir de dades experimentals o aconseguides

per mitjà de vídeos o fotografies d'alguna magnitud astronòmica.

8. Descriure processos nuclears mitjançant equacions nuclears i efectuar càlculs

relacionats amb els temps de semidesintegració i amb l'energia involucrada, així

com conèixer les aplicacions dels processos nuclears i valorar-ne les possibilitats,

les dificultats i els riscos.

9. Descriure l'origen i evolució de l'Univers com un sistema en expansió amb

estructures  a  diferents  escales  i  aportar  arguments  a  favor  d'aquest

model.Conèixer  el  model  estàndard,  les  interaccions  com  a  intercanvi  de

partícules entre partícules, així com els sistemes que s'utilitzen en aquest tipus

d'investigació.
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10. Identificar i  reconèixer a partir  dels sistemes i situacions en què la física

clàssica deixa de ser aplicable, la necessitat de revisar conceptes com l'espai, el

temps, les ones i les partícules.

11.  Aplicar  els  models  bàsics  de  l'electromagnetisme  per  tal  d'explicar  els

funcionament  d'algunes  màquines  electromagnètiques,  així  com  d'altres

fenòmens d'interès.

12. Justificar la utilitat del concepte de camp elèctric per superar el d'interacció a

distància. Saber representar gràficament els camps elèctrics, així com fer càlculs

de camps en situacions senzilles. Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp

magnètic per tal d'explicar algunes aplicacions d'interès.

Activitats d’avaluació:

L’avaluació és continua i en cada trimestre obtindrem una nota segons els criteris

de qualificació. 

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran durant el trimestre són:

● Proves escrites (mínim 2 per trimestre).

● Formulari fet de cada Unitat didàctica.

● Dossier amb les activitats de l’Aula.

● Pràctiques de Laboratori.

● Participació en les activitats extres.

● Treball d’activitats a l’aula tant de forma individual com en grup.

 

58



Batxillerat 2017-2018

Instruments de Qualificació:

Examens 80% 

Treball d’activitats a l’aula i extres.

Pràctiques de Laboratori.

Entrega de dossier.

Formulari de cada UD.

15%

Participació activitats extres.

Competència  personal  i

interpersonal

5%

La nota de cada trimestre s’obté segons els instruments de qualificació.

● La  recuperació  de  cada  trimestre  es  realitzarà  al  principi  del  següent

trimestre en el període acordat pel professorat.

●  La  nota  final  de  curs  serà  la  resultant  de  la  mitjana  dels  3  trimestres

sempre que la nota de cada trimestre sigui igual o superior a 4.

● No es pot aprovar la matèria amb dues avaluacions suspeses.

● Tant a 1er com a 2on de Batxillerat es pot optar a pujar nota final de curs

realitzant un examen tipus PAU.

● Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària s’hauran de presentar

a la convocatòria extraordinària.
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GEOGRAFIA

Descripció de l'assignatura:

Estudiar els fenòmens que es donen a la terra, la seva distribució i les seves

interrelacions, i que intenta explicar la diferenciació del territori i la localització

dels fenòmens físics i socials. El focus territorial i el context general d'estudi és:

Catalunya, Espanya, Unió Europea i Món.

Continguts bàsics de la matèria

Dividim la matèria en quatre blocs amb els seus temes corresponents i objectius

generals:

1. Geografia Física: El medi natural i el paisatge, Climatologia, Ecologia.

a) Identificar i explicar les característiques dels diferents paisatges existents a

Catalunya i Espanya i relacionar-los amb els medis naturals europeus i mundials.

b) Manifestar disposició per participar activament en l’ordenació del territori, en

la conservació del patrimoni paisatgístic i en un repartiment just dels recursos a

escala mundial.

c)  Adquirir  una consciència  crítica  en relació  amb els  límits  del  creixement  i

l’esgotament  dels  recursos  i  a  les  desigualtats  socioeconòmiques.  Conèixer

l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i cultural i

valorar les decisions que afecten a la gestió  dels recursos i  a l’ordenació del

territori.

2.  Geografia  Econòmica:  Els  sectors  econòmics  (Primari,  Secundari  i

Terciari)

a) Analitzar les activitats productives, el seu procés de canvi i els seus impactes

socials,  territorials  i  mediambientals,  reconeixent que els  agents humans són

actualment els factors primordials en la configuració dels espais de producció.
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3. Geografia de la Població: Demografia, Urbanisme.

a) Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la

població, incorporant si escau la perspectiva de gènere, i la seva influència en la

configuració dels processos que defineixen l’espai.

b)  Identificar  i  comprendre  els  elements  bàsics  de l’organització  del  territori,

utilitzant  conceptes  i  destreses  específicament  geogràfiques,  aplicats  a  la

comprensió de l’organització  políticoterritorial  de les diferents administracions,

distingint la diversitat de competències territorials.

4. Geografia  Política:  Globalització,  Unió  Europea,  Ordenació  del

Territori.

a)  Comprendre  i  valorar  les  relacions  que  existeixen  entre  els  territoris  que

integren  l’Estat  espanyol  i  la  Unió  Europea  i  desenvolupar  actituds  de

coneixement, apreciació i cooperació, superant estereotips i prejudicis.

b) Considerar la posició de Catalunya en el conjunt de l’Estat espanyol, així com

el seu paper en la Unió Europea i en el sistema-món.

c) Entendre l’espai geogràfic espanyol i català com a espais dinàmics, resultat de

la combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han

actuat en un determinat marc territorial i temporal.

d) Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i

interrelacionat,  en  el  que  es  donen  alhora  processos  d’uniformització  dels

sistemes econòmics i de desigualtat socioeconòmica.

61



Batxillerat 2017-2018

Avaluació de l'assignatura:

L’avaluació serà trimestral on hi haurà un mínim de 2 exàmens per avaluació, a

l’estil de les proves PAU. A més, a cada avaluació es faran  exercicis, treballs,

exposició de temes i supòsits pràctics de les proves de les PAU de cada unitat.

El curs quedarà superat quan s’aprovi les tres avaluacions.

La nota final  de curs serà la resultant de la mitjana de les tres avaluacions,

sempre que totes tres tinguin una nota igual o superior a cinc.

Criteris d’avaluació

80 % = Exàmens i treballs proposats (exercicis, exposicions, feines de curs)

20 % = Competència social, participació i assistència

Cal recordar que:

Es baixarà nota si hi ha faltes d’ortografia a les proves escrites.

L’assistència és indispensable per a seguir el curs.

Recuperació

Les dues primeres avaluacions es podran recuperar a l’avaluació següent amb una

prova  (examen  o  treball).  Si  no  s’aproven,  es  podrà  disposar  d’una  última

convocatòria  de  recuperació  durant  els  exàmens  finals  de  curs  amb  una  prova

(examen o treball).

La tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, únicament es podrà recuperar durant

la setmana d’exàmens finals amb una prova (examen o treball).
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GREC I I II

Descripció de l'assignatura: 

Amb l’estudi de grec coneixeràs el llegat que el món hel·lènic ha transmès a la

nostra  civilització,  en  l’actualitat  tan  complexa  i  modificada  per  múltiples

influències. La publicitat, el cinema, el teatre, la literatura actuals s’alimenten

encara dels temes de la mitologia grega; la  llengua és present al lèxic tècnic i

científic (les ciències s’originaren també en aquest moment); l’art de la Grècia

clàssica ha estat el referent al llarg de la història,... De fet, 2500 anys després, la

manera antiga d’entendre la vida i l’ésser humà se’ns mostra sorprenentment

moderna.  Aprendràs,  doncs,  a  reconèixer  aquest  llegat  i  a  connectar-lo  amb

l’actualitat, i ho faràs fonamentalment a través del coneixement de la llengua

grega.

Avaluació de l’assignatura:

L’assistència és  necessària  i  obligada  per  a  un  correcte  seguiment  de  la

matèria. En cas que es falti a més d’un 20% de les classes de la matèria, atès

que  no  s’ha  pogut  fer  el  seguiment,  el  resultat  de  l’avaluació  contínua  de

l’alumne  serà  considerat  com a  suspès,  sense  perjudici  de  la  possibilitat  de

presentar-se a la convocatòria extraordinària de recuperació si s’escau.

De forma global, els criteris d’avaluació que es tindran en compte són:

1. Identificar les característiques bàsiques que defineixen els conceptes de

llengües indoeuropees, llengua grega i dialectes grecs.

2. Llegir textos grecs breus, i distingir entre transliteració i transcripció.

3. Aplicar  els  coneixements  morfosintàctics  i  lèxics  en  la  transformació

d'estructures gramaticals o d'unitats lingüístiques.

4. Comprendre  i  interpretar  el  contingut  de  textos  grecs  breus,

preferentment de prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu.

5. Analitzar textos en llengua grega de manera implícita i explícita.

63



Batxillerat 2017-2018

6. Reconèixer l'ètim grec en mots de la llengua pròpia.

7. Descriure  els  trets  socials,  històrics  i  culturals  més  rellevants  que

caracteritzen la història i la producció artística de l'antiga Grècia (1r).

8. Comentar  raonadament  un  text  literari,  relacionant-lo  amb   gèneres,

autors i obres de la literatura grega, i llur influència posterior (2n).

9. Conèixer i descriure els episodis més rellevants de la mitologia grega i llurs

personatges, així com reconèixer-ne iconografia i pervivència.

10. Elaborar treballs per ampliar coneixements sobre el món clàssic, aplicant

tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en museus o

jaciments i fonts diverses, incloses les TIC.

Activitats d’avaluació:

L'avaluació és contínua: al començament de cada trimestre s'especificarà quines

de les activitats que s'enumeren a continuació es realitzaran i el percentatge que

suposarà cadascuna en el càlcul de la nota trimestral. La nota de final de curs

serà la resultant de la mitjana dels tres trimestres, sempre que tots tres tinguin

una nota igual o superior a cinc.

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs són:

• Glossari de vocabulari grec.

• Traducció de textos i d'altres activitats proposades, a casa o a l'aula.

• Treballs  individuals  o  en  grup  de  recerca  sobre  civilització  grega  o

mitologia, almenys un al llarg del curs (primer), i lectura de la  Ilíada o

l'Odissea (primer) i d'altres dues obres literàries (segon) i realització de les

activitats que es proposin. Les lectures prescriptives per a les PAU són:

◦ Homer, Ilíada i Odissea.

◦ Èsquil, Prometeu encadenat

◦ Sòfocles, Èdip rei i  Antígona
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◦ Eurípides, Medea i Bacants

◦ Aristòfanes, Els núvols i Lisístrata

• Comentari de textos en traducció, literari o d'altres àmbits.

• Exposicions orals a partir del treball realitzat.

• Dossier amb les activitats d'aula, apunts i activitats voluntàries.

• Participació en les activitats que es proposin a partir del blog i el moodle.

• Proves parcials, dues per trimestre, amb un valor d'almenys un 60% de la

nota final de trimestre. Podran aparèixer continguts vistos fins al moment.

• Hi haurà una prova global a final de curs, amb caràcter de recuperació per

a qui hagi suspès l'avaluació contínua.

Criteris de qualificació:

• Activitat diària a l'aula, recollida en un dossier a final de trimestre. (10%)

• Traducció  de textos  i  d'altres  activitats  proposades per  fer  a  casa  o a

l'aula, proves parcials de gramàtica, etc. (10%)

• Proves parcials  (dues per  trimestre)  i  treballs  monogràfics  si  escau en

aquell trimestre (80%)

Recuperació: 

S'establirà en cada cas activitats alternatives de recuperació, en forma d'examen

o d'altra manera, durant l'avaluació següent, o en les dates d'exàmens finals si

correspon a la  tercera. En qualsevol  cas,  si  han quedat activitats  d'avaluació

pendents de realitzar, serà sempre necessari lliurar-les per recuperar la matèria.

Qui no hagi superat el curs haurà de fer un examen de suficiència al juny (segon

curs) o setembre (primer curs) en la data que estableixi l'Institut.
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HISTÒRIA DE L’ART

Descripció de l'assignatura:

La Història de l’art és una disciplina humanística i científica que té per objecte
d’estudi l’obra d’art, i per finalitat la seva explicació i evolució dins dels contextos
històrics. 

Al llarg del curs farem un recorregut pels diferents períodes històrics analitzant la
seva  producció  artística  més  destacada  en  els  àmbits  de   arquitectura,  l’
escultura i la pintura. A més estudiarem un vocabulari bàsic d’art i aprendrem a
interpretar i analitzar des de diferents vessants una obra d’art i, concretament,
les obres d’arts més destacades de la història.

        Temari i temporització:

Primer trimestre:

      0. Introducció  a l’art a la Prehistòria,  Egipte i Mesopotàmia.

1. Època Clàssica greco-romana.

Segon trimestre:

2. Època medieval.

3. Època moderna.

Tercer trimestre:

4. Època contemporània (I).

5. Època contemporània (II).

Criteris d’ avaluació:

Els criteris d’avaluació que es tindran en compte són:

1.- Explicar i valorar el concepte i la funció de l’art a través de diverses èpoques
històriques.
2.-  Mostrar  coneixement   dels  mètodes  d’anàlisi  de  les  obres  d’art  més
importants  en  la  pràctica  d’aquesta  disciplina  en  els  últims  anys,  aplicats  a
diversos exemples.
3.- Utilitzar l’esquema d’un mètode d’anàlisi  i interpretació de les obres d’art,
manifestant el seu domini a partir de propostes pràctiques i concretes.
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4.-  Identificar,  classificar  i  argumentar  la  pertinença d’obres  d’art  a un estil,
escola o tendència determinada.
5.- Comentar diverses obres d’art, manifestant rigorositat i alhora sensibilitat, i
l’adquisició  d’un  gust  personal,  la  capacitat  de  gaudi  estètic  i  l’expressió  de
sentiments propis davant de les obres comentades.
6. Identificar i diferenciar alguns dels estils principals de la història de l’art.
7.- Utilitzar la terminologia pròpia dels grans corrents de producció artística, de
manera especial la d’aquells que directament tenen relació amb l’art.
8.-  Analitzar  autors/es,  obres  i  temes  d’estils  particularment  rellevants  en  la
producció  artística  dins  de  l’àmbit  de  la  història  de  Catalunya,  amb especial
accent a l’època contemporània.
9.- Realitzar activitats de documentació i d’indagació en les quals s’analitzin, es
contrastin i s’interpretin informacions diverses sobre aspectes de la història de
l’art.

Activitats d’ avaluació:

L'avaluació és contínua: al començament de cada trimestre s'especificarà quines
de les activitats que s'enumeren a continuació es realitzaran i el percentatge que
suposarà cadascuna en el càlcul de la nota trimestral.

- Controls:

Farem almenys dos proves o treballs per trimestre que tindran el mateix pes i
representaran un percentatje de la nota trimestral. Aquestes proves avaluaran
tota  la  matèria  donada  fins  a  aquell  moment.  És  a  dir,  tots  els  continguts
impartits des del primer dia s’aniran acumulant pels diversos exàmens.

-Activitats a l’ aula:

Al començament de cada trimestre s'especificarà quines activitats es realitzaran i
el percentatge que suposarà cadascuna en el càlcul de la nota trimestral.

-Exposicions:

Al llarg de cada trimestre els alumnes hauran de fer exposicions i presentacions
orals  de les obres més importants  de cada període històric, i representaran un
percentatge de la nota trimestral. 
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Criteris de qualificació:

CONTROLS I ACTIVITATS  D’APRENENTATGE A L’ AULA 80%

EXPOSICIONS DE LES OBRES D’ART 20%

Recuperació: 

La recuperació es realitzarà a final de curs desprès de fer la mitja entre les tres
notes, i la persona que tingui una nota inferior a 5 de mitja recuperarà la part
suspesa.

Proves PAU:

A final de curs hi haurà una prova obligatòria d'assaig de les PAU.
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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Descripció de l'assignatura:

CONTINGUTS GENERALS DE LA MATÈRIA

· Localització  en  el  temps  i  en  l’espai  dels  processos,  estructures  i
esdeveniments més rellevants de la història del món contemporani. Utilització
de  la  representació  gràfica  del  temps  històric  pel  que  fa  a  successions  i
simultaneïtats.  Identificació  de  continuïtats  i  canvis  en  la  successió  de
diversos períodes o moments històrics.

· Identificació  dels  components  econòmics,  socials,  polítics  i  culturals,  que
intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi
donen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets.

· Identificació  de  les  causes  i  les  conseqüències  dels  fets  històrics  i  dels
processos d’evolució i de canvi que són rellevants per a la història del món
contemporani i en la configuració del món actual.

La matèria està dividida en grans quatre blocs: 

El segle XIX

 L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945)

El món durant la segona meitat del segle  XX 

El món actual.

Transformacions  en  el segle XIX

· ·Anàlisi  i  sistematització  de  les  principals  transformacions  econòmiques,
socials, culturals i polítiques operades a Europa a finals del segle XVIII i inicis
del segle XIX com a punt de partença de l’evolució històrica posterior, fent
referència als principis i característiques bàsiques de l’Antic Règim. Valoració
argumentada de les continuïtats i canvis respecte de l’Antic Règim.

· Identificació i anàlisi, a partir de fonts textuals,  dels canvis polítics derivats
dels valors de la independència dels Estats Units i de la revolució francesa;
així com dels trets bàsics de les tres línies polítiques i ideològiques bàsiques
del segle XIX: absolutisme, liberalisme i nacionalismes. 
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· Descripció  i  explicació  dels  aspectes  més  importants  del  procés
d’industrialització, especialment de la segona fase de la revolució industrial i
de les seves conseqüències socials. 

· Caracterització de l’origen i l’ evolució del moviment obrer durant  el segle
XIX. Comparació de les dues grans línies ideològiques del moviment obrer
(socialisme i anarquisme) a partir de diferents fonts documentals. 

· Establiment  de  la  causalitat  múltiple  del  fenomen  colonial  del  segle  XIX,
Descripció,  anàlisi,  caracterització  i  sistematització  dels  principals  imperis
colonials a partir de diverses representacions cartogràfiques.

· Explicació  de  la  interrelació  entre  l’imperialisme,  l’expansió  colonial  i  la
carrera armamentística produïda a la vigília de la Primera Guerra Mundial.

L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945)

· Establiment, identificació i  anàlisis  de les causes i  les conseqüències de la
Primera Guerra Mundial. Descripció dels trets bàsics de l’evolució del conflicte.
Anàlisi i valoració del procés d’organització de la pau, per mitjà dels textos
legals més rellevants. 

· Descripció  de  la  nova  situació  política  i  territorial  d’Europa  i  de  la  nova
organització  econòmica  mundial  sorgida  després  de  la  Primera  Guerra
Mundial, especialment pel que fa als factors de declivi del “vell continent”.

· Anàlisi i sistematització dels processos polítics i socials que van derivar en les
revolucions russes de 1917 i la posterior formació de la URSS. 

· Identificació,  anàlisi  i  valoració  de  les  característiques  de  les  dictadures
totalitàries  dels  estats  feixistes  dels  anys  trenta  per  mitjà  de  l’anàlisi  i
valoració d’algunes de les seves fonts documentals més representatives.

· Identificació i explicació de les manifestacions externes i de l’abast del crac
del  29,  les  alternatives  intervencionistes  i  la  definició  del  nou  model
neocapitalista  per  mitjà  de  l’anàlisi  de  dades  estadístiques  i  gràfics.
Establiment de relacions entre la crisi econòmica i l’auge dels feixismes. 

· Anàlisi de l’evolució de les mentalitats i de la condició femenina en el període
d’entreguerres a partir  de fonts i  documents de caràcter literari,  filosòfic i
artístic  de  l’època  i  establint  les  relacions  explicatives  pertinents  amb  el
context històric general.

· Identificació  de  les  relacions  internacionals,  tot  establint  les  causes  de  la
Segona Guerra  Mundial  i  les  seves  conseqüències.  Descripció,  a  partir  de
fonts diverses, de la situació de la població civil durant la contesa. Explicació
de l’holocaust i valoració de la cultura de la pau, entesa com l’absència de
violència en totes les seves formes: guerra, injustícia i vulneració de drets
humans.

El món durant la segona meitat del segle  XX
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· Identificació i explicació de la influència de les dues potències hegemòniques
en  finalitzar  la  Segona  Guerra  Mundial.  Establiment  de  les  causes  de  la
formació de blocs i de la guerra freda, analitzant els principals conflictes de la
guerra freda 

· Anàlisi de l’evolució política i econòmica dels dos blocs fins a l’esfondrament
del comunisme a l’Europa de l’est.

· Identificació i explicació de les causes del procés de descolonització.  Situació
cronològica i geogràfica dels nous espais i sistematització de la seva evolució
històrica, tot identificant els principals conflictes culturals, econòmics, socials i
polítics.. 

· Explicació dels diferents estadis de desenvolupament a  escala mundial, tot
manifestant una actitud crítica envers les desigualtats del món. 

· Identificació de l’origen i de les principals etapes de la construcció de la Unió
Europea.  Descripció  dels  principals  organismes,  institucions  i  polítiques
desenvolupades  i identificació dels nous reptes.. 

· Identificació  de  les  funcions  d’algunes  organitzacions  supranacionals,  tot
valorant  críticament,  i  a  partir  de  determinades  actuacions,  la  seva
significació i el paper que juguen en les relacions internacionals.

· Anàlisi  i  sistematització  dels  principals  canvis  cientificotècnics  i  la  seva
influència en l’economia i en la vida quotidiana de les societats. Anàlisi  de
l’evolució de les mentalitats, costums i creences. Valoració de l’evolució de la
condició  femenina,  identificant   assoliments  i  reptes  pendents  i  rebutjant
situacions de violència de gènere.

El món actual

· Localització i caracterització dels principals centres de poder polític i econòmic
del món actual. Anàlisi crític del nou ordre mundial. Identificació dels reptes
de  les  democràcies  actuals,  valoració  de  la  necessitat  de  preservar  la
memòria  històrica  de  la  lluita  per  la  democràcia  i  reconeixement  de  les
diverses formes de participació ciutadana.

· Identificació dels focus de conflicte del món actual, tot relacionant les seves
causes amb els factors històrics, anàlisi de situacions concretes d’injustícia,
desigualtat  i  discriminació  i  coneixement  dels  mecanismes  per  combatre
l’incompliment  i  violació  dels  drets  humans.  Valoració  del  diàleg  i  la
cooperació com a formes pacífiques de resolució dels conflictes.

· Caracterització i explicació de la distribució actual de “l’Estat del benestar”.
Identificació,  anàlisi  i  valoració  argumentada de la  desigualtat  al  món, tot
destacant  les seves causes i les seves repercussions. 
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· Anàlisi i valoració de l’impacte del desenvolupament científic i tecnològic i de
la importància dels mitjans de comunicació en el món actual, tot destacant la
incidència en les formes de vida, costums i mentalitats.

· Anàlisi  i valoració argumentada del fenomen de la globalització i  les seves
conseqüències.  Identificació  dels  nous  reptes  i  plantejament  de  solucions
alternatives,  des  d’una actitud  dialògica  i  en coherència  amb els  principis
bàsics de convivència i respecte per la pluralitat.

Avaluació de l’assignatura:

L’avaluació serà continua. Es faran exercicis, treballs, exposició de temes i un
control per cada unitat treballada. La nota final sortirà dels controls realitzats (80
% de la nota), dels treballs, exposicions , i del control d’assistència i actitud vers
l’assignatura (20% de la nota).

EXÀMENS I ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ FINAL 80%
OBSERVACIÓ A L’AULA 20%

Recuperació: 

Cada trimestre (així com la nota final) podrà ser recuperat, si cal, mitjançant una
prova sobre els temes suspesos.

Les dues primeres  avaluacions es podran recuperar  a l’avaluació  següent.  La
tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, es recuperarà durant la setmana
d’exàmens finals (juny).
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LITERATURA CATALANA

Descripció de l'assignatura:

Les lectures prescriptives del curs  2017-2019  són una mostra de la literatura

catalana escrita entre 1888 i 1956. Mitjançant l’estudi dels 6 literats triats, es

coneix llur obra literària completa, l’obra sencera corresponent i els moviments

estètics de cada època.

Temari i temporització

1a avalaució:

-Albert, Caterina. Solitud (Educaula. Educació 62)

-Puig i Ferreter, Joan. Aigües encantades (Educaula. Educació 62)

2a avaluació:

-Salvat-Papasseït, Joan. El poema de la rosa als llavis (Educaula. Les

Eines)

-Vinyoli, Joan. Vent d’Aram (Educaula. Educació 62)

3a avaluació:

-Oliver, Joan. Ball robat (Educaula. Les Eines)

-Anglada, Maria Àngels. El violí d’Auschwitz (Educaula. Educació 62)

Avaluació de l’assignatura:

Els criteris per a avaluar són els següents:

· Presentació de treballs, exercicis de relació i d’argumentació, de comentaris

de text literaris, de lectura en veu alta i d’exposicions orals (30 % de la

nota d’avaluació) 
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· Un examen per cada lectura. És un examen per tema: 6 al llarg del curs, 2

per avaluació  (35% + 35% de la  nota d’avaluació)  Cada examen està

compost per dos temes (3 p. + 3 p.) i un comentari de text literari d’un

fragment escollit (4 p.) 

Recuperació: 

Les dues primeres avaluacions es podran recuperar a l’avaluació següent.  La

tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, es recuperarà durant la setmana

d’exàmens finals.

Després  d’haver  realitzat  aquests  exàmens,  si  encara  queda  pendent  la

superació  d'algun  trimestre,  la  recuperació  serà  de  tota  la  matèria  amb  un

examen global.

A  aquesta  prova  s'hauran  de  presentar  obligatòriament  els  alumnes  que

necessitin recuperar la matèria, i voluntàriament (amb la finalitat de pujar nota)

aquells que ja tinguin aprovada l'assignatura.

 

Cal recordar que la presentació a les recuperacions porta implícit el lliurament de

les activitats d’avaluació en el cas que no s’haguessin lliurat.
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LITERATURA CASTELLANA (IOC)

Descripció de la matèria:

La  asignatura  de  Literatura  castellana  de  Bachillerato  es  una  materia  de

modalidad.  El  programa  de  esta  asignatura  es  una  historia  de  la  literatura

castellana basada en el estudio de seis obras concretas, incluidas en diferentes

periodos literarios, desde la Edad Media hasta nuestros días.

Por tanto, el enfoque de la asignatura es práctico. Cada obra será el punto de

partida para estudiar el autor y la época a la que pertenece, así como el contexto

histórico-social. Aparte del análisis literario se trabajarán aspectos relacionados

con  las  técnicas  de  expresión:  resúmenes,  esquemas,  etc.  El  alumno  debe 

adquirir  a lo largo del curso  la técnica de comentario de textos literarios en

prosa o en verso.

Programación

· Entrega 1: lectura de "La Celestina" (libro entero)

· Entrega 2: lectura de la "Antología poética del Siglo de Oro 1" (selección de
poemas)

· Entrega 3: lectura de la "Antología poética del Siglo de Oro 2" (selección de
poemas)

· Entrega 4: lectura de "Don Quijote de la Mancha 1" (selección de capítulos)

· Entrega 5: lectura de "Don Quijote de la Mancha 2" (selección de capítulos)

Material didáctico

En el apartado Recursos encontraréis el material de estudio.

En esta materia utilizaremos los siguientes libros:

1.La Celestina, de Fernando de Rojas

2.Antología poética del Siglo de Oro,de diversos autores

3.Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes
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Avaluació de la matèria  

El bloc s’avalua a través de les activitats d’avaluació  dels  lliuraments i  de la

prova final presencial. La nota final del bloc s’obté de la suma del 70% de la

prova presencial més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació fetes

al llarg del curs. És a dir: Nota final = Nota_prova · 0,7 + Nota_activitats · 0,3

Per  poder  aplicar  aquesta  fórmula  és  requisit  indispensable  que  la  nota  de

l’examen sigui igual o superior a 3,5. Si la nota obtinguda a la prova final és

inferior, la nota del bloc serà només la de l’examen, no es tindrà en compte la

nota de les activitats d’avaluació. Per aprovar el bloc caldrà que la nota final sigui

igual o superior 5. Pel que fa a les activitats d’avaluació que ha de corregir el

professorat, aquest podrà oferir la possibilitat de repetir-les si han estat enviades

com a mínim 5 dies abans del tancament del lliurament. 

Recuperació:

Els alumnes que hagin fet la prova presencial i no hagin superat el bloc, tindran

dret a presentar-se a la convocatòria de recuperació. En aquest cas, la nota final

del  bloc  també  s’obtindrà  de  la  suma  del  70% de  la  nota  de  la  prova  de

recuperació més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació. Això no

obstant, per poder aplicar aquesta fórmula és requisit indispensable que la nota

de l’examen sigui  igual o superior a 3,5. Si  la  nota obtinguda a la  prova de

recuperació és inferior, la nota del bloc serà només la de l’examen i no es tindrà

en compte la nota de les activitats d’avaluació. Nota final de la matèria Aquesta

matèria  consta  de  dos  blocs,  per  la  qual  cosa  cal  superar-los  tots  dos  per

aprovar-la. 

 

La  nota  global  de  la  matèria  serà  la  mitjana  d’ambdós.  D’altra  banda,  per

aprovar aquesta matèria de nivell II és imprescindible haver aprovat prèviament

el nivell I.
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LLATÍ I I II

Descripció de l'assignatura: 

La matèria preveu dues grans vessants: la llengua, i la civilització (a primer) i la

literatura (a segon).  El  concepte llatí  d'Humanitas s'entenia com tot  allò  que

envolta l'ésser humà: els diferents camps del coneixement, l'expressió artística i

literària, la vida en societat, etc. Aprendràs a descobrir els ponts que uneixen la

tradició  grecollatina  amb  el  nostre  món,  a  constatar  la  seva  pervivència,  a

reflexionar sobre la propagació, la transformació i la permanència de les cultures

(tot i que les persones que n’han estat els artífexs desapareguin), i, finalment, a

ser capaç d'interpretar i traduir el llegat escrit dels romans amb un cert domini

de la llengua que n'ha estat el vehicle de transmissió: el llatí.

Avaluació de l’assignatura:

L’assistència és  necessària  i  obligada  per  a  un  correcte  seguiment  de  la

matèria.  En  cas  que es  falti  a  més  d’un  20% de les  classes,  el  resultat  de

l’avaluació contínua de l’alumne serà considerat com a suspès, sense perjudici de

la possibilitat de presentar-se a la convocatòria extraordinària de recuperació.

De forma global, els criteris d’avaluació que es tindran en compte són:

1. Comprendre  i  interpretar  textos  llatins  de  dificultat  adequada,

preferentment en prosa: narratius, descriptius o en forma de diàleg.

2. Elaborar textos en llatí de dificultat adequada al nivell.

3. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i

explícita quan es consideri oportú.

4. Aplicar  els  coneixements  morfosintàctics  i  lèxics  en  la  transformació

d'estructures gramaticals o d'unitats lingüístiques.

5. Conèixer els principals autors de la literatura llatina, llurs obres i el gènere

a què pertanyen, i copsar la influència que han tingut.
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6. Comentar  el  contingut  de textos  llargs  d'autors  clàssics  en traducció  o

d'estudiosos del món romà, o d'imatges i representacions gràfiques, tot

argumentant-ho raonadament.

7. Descriure alguns trets històrics, socials, religiosos, polítics, de la tècnica,

de l'art o de la vida quotidiana que caracteritzen el món romà. 

8. Reconèixer en el lèxic de les llengües romàniques paraules d'origen llatí i

identificar canvis experimentats al llarg de la seva evolució.

9. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món

clàssic,  aplicant  les  tècniques  d'anàlisi,  síntesi  i  comentari,  i  cercant

informació en fonts diverses, directes o per mitjà de les TIC.

10. Reconèixer i valorar raonadament alguns exemples de la pervivència

del llegat clàssic en el passat i en l'actualitat.

11. Valorar l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador de

diferents  corrents  de  pensament  i  actituds  (ètiques  i  estètiques)  que

conformen l'àmbit cultural d'Occident.

Activitats d’avaluació:

L'avaluació és contínua: al començament de cada trimestre s'especificarà quines

de les activitats que s'enumeren a continuació es realitzaran i el percentatge que

suposarà cadascuna en el càlcul de la nota trimestral. La nota de final de curs

serà la resultant de la mitjana dels tres trimestres, sempre que tots tres tinguin

una nota igual o superior a cinc.

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs són:

• Traducció de textos i d'altres activitats proposades, a casa o a l'aula.

• Creació de textos en llatí adequats al nivell.

• Treballs individuals o en grup de recerca sobre civilització llatina, almenys

un al llarg del curs (primer).
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• Lectura de dues obres literàries (completes o de fragments seleccionats),

prescriptives per a les PAU 2018, i realització d’activitats (segon curs):

➢ TERENCI,  Els  germans (obra  completa).  Visions  divergents  sobre

l’educació dels fills.

➢ OVIDI, Metamorfosis (selecció de fragments)

➢ Llibre I 1-4 Tema de l’obra. / 5-88 Del Caos al  Cosmos. / 89-150 Les

quatre  edats  de  la  humanitat.  /  313-415  Deucalió  i  Pirra.  /  452-567

Metamorfosi de Dafne.

➢ Llibre II 341-510 Narcís.

➢ Llibre III 316-340 Tirèsias.

➢ Llibre IV 53-166 Píram i Tisbe. / 285-388 Hermafrodit. / 663-789 Perseu i

Andròmeda.

➢ Llibre VIII 611-724 Filèmon i Baucis.

➢ Llibre X 1-77 Orfeu i Eurídice.

➢ Llibre XI 85-194 Midas.

➢ Llibre XIV 223-319 Ulisses i Circe.

• Exposicions orals a partir del treball realitzat.

• Dossier amb les activitats d'aula, apunts i activitats voluntàries.

• Participació en les activitats que es proposin a partir del blog i el moodle.

• Proves  parcials  i/o  una  prova  final  de  trimestre.  Podran  aparèixer

continguts vistos fins al moment.

• Hi haurà una prova global a final de curs, amb caràcter de recuperació per

a qui hagi suspès l'avaluació contínua.

Criteris de qualificació:

 Activitat diària a l'aula, recollida en un dossier a final de trimestre. (10%)

 Traduccions i altres activitats proposades per fer a casa o a l'aula, proves

parcials de gramàtica, etc. (10%)

 Proves escrites i treballs del trimestre (80%)
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Recuperació:

S'establirà en cada cas activitats alternatives de recuperació, en forma d'examen

o d'altra manera, durant l'avaluació següent, o en les dates d'exàmens finals si

correspon a la  tercera. En qualsevol  cas,  si  han quedat activitats  d'avaluació

pendents de realitzar, serà sempre necessari lliurar-les per recuperar la matèria.

Qui no hagi superat el curs haurà de fer un examen de suficiència al juny (segon

curs) o setembre (primer curs) en la data que estableixi l'Institut.
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MATEMÀTIQUES I I II

Descripció de l'assignatura:

Les  matemàtiques  pretenen  que  l’alumne/a  adquireixi  uns  coneixements,

capacitats  i  habilitats  que li  facilitin  el  poder resoldre problemes matemàtics,

comunicar-se  i  raonar  matemàticament,  valorar  la  matemàtica  i  la  seva

construcció i tenir confiança en la pròpia capacitat matemàtica.

Avaluació de l’assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

 Exàmens i activitats inicials, d’aprenentatge i d’avaluació final 

 Deures i participació a classe. 

EXÀMENS  I  ACTIVITATS  INICIALS,  D’APRENENTATGE  I

D’AVALUACIÓ FINAL

80%

OBSERVACIÓ A L’AULA 20%

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les faltes d’ortografia, 0,05 punts a 1r i 0,1 A 2n menys per a cada falta,

fins a un màxim d’1 punt.

Activitats obligatòries: A criteri del professor de l’assignatura es poden posar

activitats de caire obligatori per tal de poder ser avaluats.

Recuperació:  No hi ha exàmens de recuperació al llarg del trimestre, sinó al

principi del següent.
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Superació  de  la  matèria:  L’alumnat  supera  la  matèria  sempre  que  aprovi

cadascun  dels  trimestres.  L’alumnat  que  només  hagi  de  recuperar  un  sol

trimestre, se li dóna la possibilitat d’optar a recuperar aquest trimestre al juny.

La  recuperació  extraordinària,  es  farà  al  juny  per  2n  de  Batxillerat i  al

setembre per  1r  amb una prova que contemplarà tota la matèria. La nota de

l’examen de recuperació global és la nota final del curs.

Els alumnes de 1r de Batxillerat  que hagin aprovat tot el curs podran optar,
voluntàriament, a un examen de tota la matèria per tal de pujar la nota global al
juny. La nota final de la matèria serà l’obtinguda en aquest examen.

En  el  cas  de  2n de Batxillerat es  farà  un  simulacre  de  les  PAU que  serà
d’obligatòria  realització  per  a  tots  aquells  alumnes  que  es  presenten  a  la
selectivitat i servirà per pujar nota.

En el cas de superar la matèria de 2n de Batxillerat i tenir pendent la matèria de

1r havent-se presentat a la convocatòria de febrer, el departament establirà els

criteris de recuperació 

82



Batxillerat 2017-2018

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I I

II

Descripció de l'assignatura:

Amb aquesta matèria, adreçada a persones que aspiren a una formació superior

en què les matemàtiques són una eina que cal aplicar en situacions reals, es

pretén  ajudar  l’alumnat  a  aconseguir  el  bagatge  matemàtic  necessari  per  a

introduir-se  de manera autònoma i  creativa  en els  estudis  superiors.   D’una

banda, es repassen i s’amplien temes que ja s’han treballat a l’ESO (nombres

racionals,  nombres  reals,  equacions...);  d’altra,  apareixen  aspectes  nous

(matemàtiques financeres, progressions...)

Avaluació de l’assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

 Exàmens i activitats inicials, d’aprenentatge i d’avaluació final 

 Deures i participació a classe. 

EXÀMENS  I  ACTIVITATS  INICIALS,  D’APRENENTATGE  I

D’AVALUACIÓ FINAL

80%

OBSERVACIÓ A L’AULA 20%

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les faltes d’ortografia, 0,05 punts a 1r i 0,1 A 2n menys per a cada falta,

fins a un màxim d’1 punt.
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Activitats obligatòries: A criteri del professor de l’assignatura es poden posar

activitats de caire obligatori per tal de poder ser avaluats.

Recuperació:  No hi ha exàmens de recuperació al llarg del trimestre, sinó al

principi del següent.

Superació  de  la  matèria:  L’alumnat  supera  la  matèria  sempre  que  aprovi

cadascun  dels  trimestres.  L’alumnat  que  només  hagi  de  recuperar  un  sol

trimestre, se li dóna la possibilitat d’optar a recuperar aquest trimestre al juny.

La  recuperació  extraordinària,  es  farà  al  juny  per  2n  de  Batxillerat i  al

setembre per  1r  amb una prova que contemplarà tota la matèria. La nota de

l’examen de recuperació global és la nota final del curs.

Els alumnes de 1r de Batxillerat  que hagin aprovat tot el curs podran optar,
voluntàriament, a un examen de tota la matèria per tal de pujar la nota global al
juny. La nota final de la matèria serà l’obtinguda en aquest examen.

En  el  cas  de  2n de Batxillerat es  farà  un  simulacre  de  les  PAU que  serà
d’obligatòria  realització  per  a  tots  aquells  alumnes  que  es  presenten  a  la
selectivitat i servirà per pujar nota.

En el cas de superar la matèria de 2n de Batxillerat i tenir pendent la matèria de

1r havent-se presentat a la convocatòria de febrer, el departament establirà els

criteris de recuperació 

84



Batxillerat 2017-2018

QUÍMICA I I II

Descripció de l'assignatura:

La  Química  és  una  ciència  present  en  molts  dels  àmbits  de  la

societat, estudia les substàncies i els materials, la seva estructura i

propietats  i  les  reaccions  que  les  transformen.  Les  múltiples

aplicacions abasten diferents àrees, com el disseny de materials i de

fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles , l’obtenció de

fertilitzats i insecticides per a l’agricultura, l’elaboració de pigments i

colorants  sintètics,  etc.  La  química  també  aporta  elements

conceptuals  i  tècniques  molt  valuoses  a  altres  disciplines

científiques, com ara les ciències de la vida i de la salut, les ciències

de la Terra i del medi ambient i l’enginyeria.

La química opera tres nivells. El primer, el nivell macroscòpic, mira

de  descriure  i  explicar  la  matèria  i  les  seves  transformacions.  El

segon,  el  nivell  microscòpic,  mira  d'interpretar  aquests  fenòmens

mitjançant  models  atomicomoleculars,  amb  entitats

submicroscòpiques com els àtoms, les molècules i els ions i de les

seves propietats. El tercer, el nivell representacional o simbòlic, es

representen  les  substàncies  i  els  seus  canvis  i  les  entitats

microscòpiques que les constitueixen, mitjançant símbols, fórmules,

equacions, diagrames i models. 
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CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA:

Química I

Els origens del model atomicomolecular de la matèria.

Els gasos, líquids i solucions.

Un model pels àtoms.

Estructura dels materials. L’enllaç entre àtoms i molècules.

El món de la química orgànica.

Les reaccions químiques.

Química II

La radiació, els àtoms i les molècules.

Els canvis d’energia en les reaccions químiques.

Equilibri de fases i equilibri químic.

Equilibris químics iònics.

L’espontaneïtat i la velocitat de les reaccions químiques.

Les piles i les cel·les electrolítiques.

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Criteris d’avaluació:

La matèria de química té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats

següents:
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QUÍMICA I

1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics,

utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic. 

2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en

forma de gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes

formes de representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de

problemes. 

3. Analitzar la descripció d'una investigació experimental, treure conclusions de

les dades presentades i argumentar sobre les conclusions. 

4.  Interpretar  les  lleis  experimentals  de  la  química  i  la  hipòtesi  d'Avogadro

mitjançant el model atomicomolecular de la matèria. 

5. Utilitzar les normes bàsiques de nomenclatura i  formulació per anomenar i

formular  les  substàncies  inorgàniques i  orgàniques més comunes aplicant  les

regles de la IUPAC. 

6. Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular magnituds molars,

de  concentració  de  solucions,  de  determinació  de  fórmules  empíriques  i

moleculars, i  calcular la quantitat de reactius o de productes en una reacció,

emprant, quan calgui, el concepte de reactiu limitant. 

7. Usar el model cineticomolecular per interpretar el comportament dels gasos

ideals, justificar aquest model a partir de les evidències experimentals i valorar-

ne les seves limitacions. 

8.  Dissenyar  i  realitzar  amb autonomia  activitats  pràctiques,  com són ara  la

preparació d'una solució líquida d'una determinada concentració i l'anàlisi senzilla

d'un producte d'ús habitual mitjançant una valoració àcid-base o redox. 

9.  Justificar  l'evolució  històrica  dels  models  en  relació  amb  les  evidències

experimentals  disponibles,  valorant el  seu caràcter  temptatiu,  i  relacionar les

propietats físiques de les substàncies amb el tipus d'estructura i enllaç químic. 
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10. Relacionar les propietats i l'estructura dels compostos orgànics més comuns.

Identificar  algunes  macromolècules  d'interès  biològic.  Conèixer  les  propietats

físiques i químiques d'alguns compostos orgànics, així com la seva importància

social i econòmica. 

11. Interpretar a nivell atomicomolecular les reaccions àcid-base, de precipitació

i redox, representar-les mitjançant diagrames i equacions químiques, fer càlculs

en  exemples  d'interès  pràctic.  Interpretar  les  dades  d'una  investigació  sobre

l'efecte de la concentració i la temperatura en la velocitat d'una reacció. 

12. Analitzar com els diferents camps de la química col·laboren en processos

industrials rellevants i en la solució d'alguns problemes mediambientals. 

 

QUÍMICA II

1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics,

utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic. 

2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en

forma de gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes

formes de representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de

problemes. 

3. Justificar els models químics a partir d'evidències experimentals, i aplicarlos

per interpretar fenòmens químics en diferents contextos. 

4. Analitzar la descripció d'una investigació experimental i del mètode emprat,

treure conclusions de les dades presentades i argumentar sobre les conclusions. 

5.  Aplicar  el  model  quàntic  de  l'àtom per  explicar  les  variacions  periòdiques

d'algunes de  les  seves propietats.  Predir  la  geometria  de molècules  senzilles

mitjançant la teoria de repulsió de parells d'electrons. Relacionar les propietats i

l'estructura dels polímers. 
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6. Aplicar el model cineticomolecular per explicar la relació entre la temperatura i

l'energia cinètica mitjana de les molècules d'un gas i saber realitzar prediccions a

partir d'aquest model. 

7.  Explicar  el  significat  de  l'energia  interna  i  l'entalpia  d'una  substància.

Determinar  experimentalment  i  identificar  la  calor  de reacció  com la  variació

d'energia interna o la  variació  d'entalpia d'un sistema reaccionant segons les

condicions en què té lloc la reacció, i aplicar la llei de Hess a la determinació

indirecta  d'entalpies  de  reacció.  Valorar  les  implicacions  que  els  aspectes

energètics d'un procés químic tenen en la salut, l'economia i el medi ambient. 

8.  Relacionar  qualitativament  l'energia  d'un  enllaç  amb  paràmetres  com  la

grandària dels àtoms, la polaritat de l'enllaç i el tipus d'enllaç (simple, doble o

triple). Calcular l'entalpia estàndard d'una reacció a partir de les entalpies de

formació i a partir de les entalpies d'enllaç. Relacionar qualitativament el valor de

l'energia reticular d'un sòlid iònic amb factors com la càrrega iònica i la grandària

dels ions. 

9. Aplicar el concepte d'equilibri químic per predir el sentit en què evoluciona un

sistema químic i les concentracions d'equilibri. Predir el sentit en què evoluciona

quan es varien les condicions de concentració, pressió i temperatura i conèixer

algunes aplicacions que té en la vida quotidiana i en els processos industrials. 

10. Classificar diferents espècies químiques com a àcides, bàsiques o neutres

aplicant la teoria de Brönsted-Lowry, calcular el valor de pH en solucions d'àcids

forts  i  febles,  i  en  solucions  de  bases  fortes  i  febles,  i  aplicar  les  tècniques

volumètriques per determinar la quantitat d'una substància bàsica o àcida en una

mostra. Predir la formació d'un precipitat a partir del coneixement de la  Kps.

Explicar la importància d'aquestes reaccions i les aplicacions pràctiques. 

11. Predir l'espontaneïtat d'un procés químic a partir  del càlcul  de la variació

total  d'entropia  i  de  la  variació  d'entalpia  lliure  del  sistema.  Dissenyar  una

investigació per determinar la influència de la concentració i de la temperatura
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en la velocitat d'una reacció i interpretar l'efecte d'aquests factors mitjançant el

model de col·lisions i el model de l'estat de transició. 

12. Conèixer algunes de les aplicacions de les reaccions redox com la prevenció

de la corrosió, la fabricació de piles i l'electròlisi i realitzar càlculs sobre aquests

processos. Predir la FEM d'una pila i l'espontaneïtat de la reacció química a partir

de taules de potencials d'elèctrode estàndard i relacionar la FEM amb l'entalpia

lliure de la reacció.

Activitats d’avaluació:

L’avaluació és continua i en cada trimestre obtindrem una nota segons els criteris

de qualificació. 

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran durant el trimestre són:

● Proves escrites (mínim 2 per trimestre).

● Formulari fet de cada Unitat didàctica.

● Dossier amb les activitats de l’Aula.

● Pràctiques de Laboratori.

● Participació en les activitats extres.

● Treball d’activitats a l’aula tant de forma individual com en grup.
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Instruments de Qualificació:

Examens 80% 

Treball d’activitats a l’aula i extres

Pràctiques de Laboratori.

Entrega de dossier.

Formulari de cada UD.

15%

Participació activitats extres.

Competència  personal  i

interpersonal

5%

 

● La nota de cada trimestre s’obté segons els instruments de qualificació.

● La  recuperació  de  cada  trimestre  es  realitzarà  al  principi  del  següent

trimestre en el període acordat pel professorat.

● La  nota  final  de  curs  serà  la  resultant  de  la  mitjana  dels  3  trimestres

sempre que la nota de cada trimestre sigui igual o superior a 4.

● No es pot aprovar la matèria amb dues avaluacions suspeses.

● Tant a 1er com a 2on de Batxillerat es pot optar a pujar nota final de curs

realitzant un examen tipus PAU.

● Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària s’hauran de presentar

a la convocatòria extraordinària.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

Descripció de l'assignatura:

Una proposta d’ampliar el concepte de procés industrial en diferents vessants

com  ara  sistemes  energètics,  sistemes  electrotècnics,  materials  i  sistemes

mecànics.  Requereix  de  l’alumnat  una  bona  implicació  i  tarannà  obert  a  la

recerca puntual de processos amb context social i econòmic d’actualitat.

Avaluació de l'assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

1. Exàmens. (90%)

2. Deures i participació a classe. (10%)

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les  faltes  d’ortografia,  0,05 punts  menys per  a  cada falta,  fins  a  un

màxim d’1 punt.

Recuperació:

1. Les dues primeres avaluacions es podran recuperar a l’avaluació següent.

La tercera avaluació,  es podrà recuperar  durant la  setmana d’exàmens

finals (juny). 

2. Després d’haver realitzat les recuperacions, es pot aprovar el curs si com a

màxim no se supera un trimestre i la mitjana és igual o superior a 5. Amb

2 trimestres suspesos caldrà recuperar tota la matèria tot i que la mitjana

sigui igual o superior a 5.

3. Si  queda  una  única  avaluació  la  recuperació  de  juny  serà  d’aquesta

avaluació.

4. La recuperació extraordinària es farà al  setembre i  contemplarà tota la

matèria.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

Descripció de l'assignatura:

A segon de batxillerat presentem la segona part de la matèria ja iniciada el curs

passat.  En  aquesta  proposta  ampliarem el  concepte  de  procés  industrial  en

diferents vessants com ara sistemes mecànics, sistemes electrotècnics, sistemes

automàtics així  com sistemes de fabricació.  Requereix de l’alumnat una forta

implicació així com un tarannà obert a la recerca puntual de processos tant en el

context social com econòmic actual.

Avaluació de l’assignatura:

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

3. Exàmens. (90%)

4. Deures i participació a classe. (10%)

Exàmens: Es faran un mínim de dues proves al llarg del trimestre. Es tindran en

compte les faltes d’ortografia, 0,1 punts menys per a cada falta, fins a un màxim

d’1 punt.

Recuperació:

1. Les dues primeres avaluacions es podran recuperar a l’avaluació següent.

La tercera avaluació,  es podrà recuperar  durant la  setmana d’exàmens

finals (maig). 

2. Després d’haver realitzat les recuperacions, es pot aprovar el curs si com a

màxim no se supera un trimestre i la mitjana és igual o superior a 5. Amb

2 trimestres suspesos caldrà recuperar tota la matèria tot i que la mitjana

sigui igual o superior a 5.

3. Si  queda  una  única  avaluació  la  recuperació  de  maig  serà  d’aquesta

avaluació.
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4. Es farà un simulacre de les PAU que serà d’obligatòria realització per a tots

aquells alumnes que es presenten a la selectivitat i servirà per pujar nota.

5. La recuperació extraordinària es farà al juny i contemplarà tota la matèria.
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ASSIGNATURES

OPTATIVES
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PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 

Descripció de l'assignatura: 

Aquesta matèria té com objectiu proporcionar-te alguns sabers científics sobre el

comportament humà i la dinàmica social, al mateix temps que pretén que pugui

ajudar-te  a  entendre’t  més i  comprendre  les  organitzacions i  comportaments

socials.

Avaluació de l’assignatura:

Els criteris d’avaluació que es tindran en compte al llarg de curs i que seran el

referent per avaluar són:

1. Explicar els trets característics de la psicologia i la sociologia, les seves

finalitats, mètodes de treball i camps d’aplicació.

2. Descriure les principals estructures biològiques del comportament humà, i

identificar  aspectes  innats  i  adquirits  i  reconeixent  la  influència  de  la

societat i la cultura en la seva configuració.

3. Explicar els models de funcionament dels processos psicològics cognitius,

afectius i motivacionals. Relacionar processos psicològics superiors.

4. Explicar el dinamisme de la personalitat i la vida afectiva de l’ésser humà i

analitzar  conductes  individuals  i  col·lectives,  emprant  els  recursos  i

vocabulari de la matèria i fent valoracions argumentades.

5. Identificar  els  elements  culturals  que  són  objecte  de  socialització,  els

mitjans  a  través  dels  quals  se  socialitza  i  els  principals  agents

socialitzadors.

6. Descriure l’organització i l’estructura de la societat de què es forma part.

Analitzar alguns fenòmens socials representatius i valorar els factors que

s’interrelacionen en un fenomen social.

96



Batxillerat 2017-2018

7. Explicar el canvi i el conflicte social, i identificar les circumstàncies i els

agents del canvi i valorar els resultats obtinguts i les conseqüències.

8. Mostrar  interès  i  actitud  crítica  envers  la  realitat  social.  Participar

activament en la recerca d’alternatives per millorar la realitat social a la

qual es pertany.

9. Exposar oralment i per escrit anàlisis i valoracions sobre el comportament

humà i la societat, usant amb propietat la terminologia de la matèria i

mantenint una actitud respectuosa.

10. Dissenyar  activitats  de  recollida  d’informació  empírica  sobre

conductes  individuals  i  fenòmens  socials,  escollir  el  tipus  més  adient

d’instruments per a la situació que s’analitza, i contextualitzar i relativitzar

els resultats.

Activitats d’avaluació:

Les activitats d’avaluació integraran conceptes, destreses i actituds, i es referiran

als  objectius  programats.  A  més,  et  posaran  en  situació  d’aplicar  els  teus

coneixements a la resolució de problemes nous, anàlisi de casos, ús del mètode

científic, elaboració d’enquestes,  diagnosi psicològica, etc.

Les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs són:

1. Proves escrites basada en casos, aprenentatge basat en problemes, anàlisi

de situacions, etc. Es farà amb els apunts que cada alumne hagi obtingut

al llarg del tema.

2. Activitats  d’aplicació  dels  mètodes  i  escoles  psicològiques  i  teories

sociològiques.

3. Realització  d’un  treball  de  caràcter  experimental  sobre  alguna  de  les

temàtiques estudiades (treball en grup)

4. Creació de casos que ajudin a entendre les situacions estudiades.
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5. Anàlisi  i  identificació  dels  problemes  estudiats  a  partir  del  visionat

d’algunes pel·lícules i d’un treball escrit posterior.

6. Exposicions de les recerques realitzades.

7. Anàlisi  sociològic de diferents aspectes vinculats amb els joves com: la

moda, processos de socialització, tipologies dels joves actuals, etc.

A l'inici del trimestre la professora us informarà sobre el valor que té cadascuna

de les activitats realitzades i el pes i repercussió en la nota final d’avaluació.

Recuperació: 

Les dues primeres  avaluacions es podran recuperar  a l’avaluació  següent.  La

tercera avaluació, en el cas de ser suspesa, es recuperarà durant la setmana

d’exàmens finals (juny).

Després  d’haver  realitzat  les  recuperacions,  i  si  encara  queden  pendent  de

superació dos trimestres, la recuperació  durant els exàmens finals serà de tota

la matèria.

Si queda una única avaluació la recuperació de juny serà d’aquesta avaluació.

Cal recordar que la presentació a les recuperacions porta implícit el lliurament de

les activitats d’avaluació en el cas que no s’haguessin lliurat.
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FRANCÈS 

Descripció de l'assignatura: 

L’Europa d’avui dia requereix l'aprenentatge permanent d’idiomes com una part 

integral d'un estil de vida veritablement europeu. Concretament el francès és un 

dels idiomes més importants de la Unió Europea, és de fet el segon idioma més 

utilitzat en les institucions. Per tant el seu coneixement expandeix la nostra 

mobilitat acadèmica i professional a Europa. Per no parlar que les classes de 

francès són una notable contribució a l'enfortiment de l'amistat entre l’Estat 

espanyol i França. D’aquesta manera els estudiants espanyols tindran les 

mateixes oportunitats educatives que els seus veïns europeus i podran competir 

professionalment amb ells en les mateixes condicions.

Objectius

La matèria de llengua francesa té com a finalitat  el  desenvolupament de les

capacitats següents:

1.  Valorar  la  llengüa  francesa  com  a  mitjà  per  comunicar,  com  a  eina

d’aprenentatge, tant per  accedir  a altres coneixements i  informació,  com per

transformar-los o crear-ne de nous i  com a instrument que obre possibilitats

d’accés al lleure i al plaer estètic.

2.Participar en converses cara a cara, telefòniques o electròniques amb parlants

nadius i no nadius sobre temes relatius a l’entorn on es mou l’aprenent, com ara

els estudis, el lleure, el dia a dia o els temes d’actualitat, i fer front a la major

part de situacions lingüístiques que poden aparèixer en el moment que la llengua

objecte  d’aprenentatge  esdevé  la  principal  llengua  de  comunicació  (viatges,

intercanvis, etc.).

3.Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre temes que són familiars o

d’interès personal i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions,

i  aportar  raons  i  explicacions  de  les  opinions  i  projectes  de  manera  breu  i

entenedora.
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4.Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre temes

relatius a l’entorn on es mou l’aprenent: els estudis, el lleure, el dia a dia, i de

temes d’actualitat.

5. Comprendre globalment i gaudir d’obres completes originals rellevants per als

aprenents, com ara contes o novel•les breus, pel•lícules, documentals, còmics,

cançons, produccions digitals, etc., fent servir, si escau, diferents tipus de suport

(diccionaris, glossaris, subtítols, etc.).

6. Desenvolupar una actitud de reflexió sobre la llengua en la comunicació amb

la  finalitat  de  millorar  les  produccions  pròpies  i  comprendre  les  dels  altres,

mostrant una capacitat de raonament pròpia i esperit crític.

7. Prendre consciència del propi procés d’aprenentatge, de les estratègies per

aprendre i dels recursos a l’abast, i desenvolupar un grau d’autonomia tal que al

final  de  l’escolaritat  permeti  prosseguir  l’aprenentatge  de  les  llengües

estrangeres ensenyades al centre, i iniciar-se en l’aprenentatge d’altres llengües.

8. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques lligades a la

realitat lingüística i social de les comunitats que parlen la llengua estrangera, per

tal d’aconseguir una millor comprensió de cultures diferents de la pròpia, i una

millor comunicació amb els seus parlants, comprenent alhora el valor relatiu de

les convencions socioculturals.

9. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món

actual.  Prendre  consciència  de  les  varietats  d’ús  de  la  llengua  meta  com a

llengua  primera,  segona  o  llengua  de  comunicació  internacional  en  diferents

zones geogràfiques del món, i en diferents àmbits d’ús: comerç, ciència, lleure,

relacions personals, etc.

10. Acceptar com a part ineludible de l’aprenentatge l’ansietat produïda quan es

troben  entrebancs  en  la  comunicació  en  llengua  estrangera.  Desenvolupar

estratègies per superar la inseguretat d’un mateix o mateixa, i sensibilitat envers

les dificultats dels parlants al•lòctons quan parlen la pròpia llengua.
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Continguts

Els continguts d’aquesta matèria s'agrupen en quatre blocs:

·Dimensió comunicativa

·Dimensió de recerca i tractament de la informació

·Dimensió plurilingüe i intercultural

·Dimensió estètica i literària

Avaluació de l’assignatura:

Criteris d’avaluació i recuperació

1.Comprendre sense gaire  dificultat  les explicacions,  instruccions i  indicacions

detallades del professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar.

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats,

narracions o explicacions on participen nadius i/o no nadius, tant si s’hi assisteix

en directe com si  estan enregistrats,  sempre que es parli  amb claredat  i  en

varietats estàndard de la llengua.

3.Comprendre  el  sentit  general  d’obres  audiovisuals  autèntiques  en  versió

original amb subtítols.

4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa

edat sobre temes d’interès comú.

5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar

recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes

detectats.

6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats.

7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i

arribar a acords argumentant breument la pròpia opinió.
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8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals,

plans i il•lusions.

9. Explicar històries,  trets biogràfics i  anècdotes -personals o no-, i  descriure

persones, objectes i llocs.

10.  Fer  beus  presentacions  orals  públiques  prèviament  preparades  sobre  un

tema d’interès (actualitat,  contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir

estratègies per captar i mantenir l’atenció de l’audiència.

11. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el

suport de breus anotacions.

12. Llegir amb velocitat i  comprensió suficient lectures graduades o novel•les

adaptades de nivell mitjà.

13.Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i

realitzar tasques relacionades amb la lectura.

14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants

per a l’aprenent, aparegudes en premsa tradicional o electrònica fent servir les

informacions que aporten els elements textuals i  icònics de la notícia: titular,

entradetes, fotos, infograma, seccions del diari, etc.

15.  Donada  una  finalitat  determinada,  trobar  informació  rellevant,  avaluar  la

fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada.

16.  Redactar  un  text  d’un  o  dos  paràgrafs  breus  sobre  un  tema pròxim als

interessos dels estudiants on s’expliqui de manera ordenada i coherent un fet,

idea, opinió, etc., amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica.

17.  Cooperar  amb els  companys  en  la  realització  de  tasques  d’aprenentatge

demostrant capacitat d’organització, responsabilització, compartir la informació i

avaluar el funcionament de l’equip de treball.

18. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres

contextos formals i no formals per millorar l’actuació en llengua meta.
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Criteris de correcció

A l’hora de posar les qualificacions tindrem en compte :

- Exàmens: 70%

- Deures, redaccions i controls: 30%
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ASSISTÈNCIA I ORTOGRAFIA

L’assistència  a  totes  les  matèries  de caire  presencial  és  necessària  i

obligada per a un correcte seguiment de la matèria. L’alumnat que falti a

més d’un 20% de les classes d’una matèria al llarg de cada trimestre,

perdrà  el  dret  a  l’avaluació  contínua,  i  haurà  de  presentar-se  a  la

recuperació  per  superar-la,  segons  el  criteri  que  estableixi  el

Departament responsable de la cada matèria en la seva programació.

Com a  norma de centre  i  per  a  totes  les  matèries  de Batxillerat,  es

tindran en compte faltes d’ortografia als exàmens i es descomptarà de la

nota final 0,05 punts a 1r de Batxillerat i 0,1 punts a 2n de Batxillerat fins

a un màxim d’1 punt.
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