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CRITERIS D’AVALUACIÓ RELATIUS A L’ACTITUD  

Són de caràcter genèric a avaluar per totes les matèries amb un pes del 5% de la nota.  

1. Respectar el material i el lloc de treball. 

2. Assistir habitualment a classe i ser puntual. 

3. Tenir una relació entre companys i altres membres de la comunitat d’acord amb els              

valors de la tolerància, la cooperació, la solidaritat i l’equitat. 

4. Ser autosuficient davant l’aparició de problemes o la falta de recursos. 

5. Ser conscient del procés d’aprenentatge (les seves mancances i les seves           

fortaleses), accepta les correccions i aprèn dels errors. 

6. Mostrar interès per l’estudi i la capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

7. Fer habitualment la tasca encomanada. 

8. Fer un ús moderat i responsable del mòbil. 

9. Durant les hores del pati l’alumnat no pot restar a l’aula. 

 

LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA)  

 

1. Comentar el contingut de textos orals, escrits o audiovisuals per tal de            

confrontar-los amb els propis coneixements o amb informació obtinguda en altres           

fonts, i adoptar una posició crítica, ben argumentada i constructora de l'opinió            

personal. 

2. Realitzar exposicions orals on es desenvolupin temes d'un àmbit curricular, social,           

cultural o literari, després d'haver realitzat un procés de documentació,          

d'organització d'idees i de planificació de l'estructura del discurs, i adequar les            

tècniques de suport audiovisual a la dinàmica de l'exposició i a les especificitats             

dels destinataris i destinatàries. 

3. Elaborar missatges escrits amb finalitats diverses, tot adaptant l'estructura de          

cadascun dels textos al tipus de discurs que més s'adeqüi amb les necessitats             

comunicatives, tot valorant la reflexió i l'aplicació dels criteris d'adequació,          

coherència, cohesió i correcció en el producte final. 

 



 
4. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics,      

sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i de         

correcció com a base de regulació en l'elaboració de textos orals, escrits i             

audiovisuals propis, de manera que es promogui l'assoliment de l'autonomia i el            

rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies habilitats comunicatives. 

5. Realitzar textos sobre temes literaris o relacionats amb temàtiques d'actualitat          

social o cultural dels mitjans de comunicació, tenint en compte els components d'un             

treball acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous coneixements            

o el producte final de forma oral, escrita o audiovisual, de manera que respecti la               

formalitat pròpia d'aquests treballs. 

6. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures           

catalana, tot valorant l'enriquiment personal aportat. 

7. Planificar la captació i la selecció de la informació amb les valoracions crítiques de              

les fonts emprades; elaborar i organitzar la informació obtinguda per tal que sigui             

susceptible d'anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements. 

8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques           

d'aprenentatge demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir      

la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball. 

9. Analitzar i valorar críticament l'ús de la llengua com a transmissora de pensament             

objectiu i subjectiu i, en aquest sentit, subjecta a les normes socials i de              

convivència, al dret de les persones, a les relacions d'igualtat i de tracte             

interpersonal, tot defugint els prejudicis associats a determinats usos lingüístics que           

representen exclusió, rebuig o negació d'altri. 

10.Conèixer i valorar la riquesa lingüística que representa la realitat social de            

Catalunya i establir relacions semàntiques, lèxiques i estructurals entre les pròpies           

llengües d'ús i les altres llengües de la comunitat lingüística internacional. 

 

 

 

 

 

 



 
LLENGÜES ESTRANGERES  

Dimensió comunicativa 

 

1. Ús habitual de la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe i              

comprendre-la sense gaire dificultat en explicacions, instruccions i indicacions         

detallades del professor/a i les que surten en el material de treball escolar. 

 

2. Participar en converses informals senzilles sobre temes d’interès comú i           

desplegar recursos per reparar els problemes detectats dins la conversa. També           

participar activament en discussions o debats orals a classe sobre temes d’alguna            

complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, expressant         

acord o desacord i argumentant breument les pròpies opinions respectant les           

convencions del gènere. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos,          

experiències personals, plans i il·lusions, històries, trets biogràfics i anècdotes          

-personals o no-, i descriure persones, objectes i llocs. Fer breus presentacions            

orals públiques prèviament preparades sobre un tema fent servir estratègies per           

captar i mantenir l’atenció de l’audiència. Redactar textos de tipologia variada           

(narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica,        

etc.) d’entre 100 i 200 paraules d’extensió sobre temes d’actualitat, interès general            

o acadèmic, on s’expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt           

d’informacions, fets, idees o opinions, amb correcció formal bàsica, tenint en           

compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat. 

 

3. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats,            

narracions o explicacions orals on participen nadius o/i no nadius, tant si s’assisteix             

en directe com si està enregistrada, sempre que es parli amb claredat i en varietats               

estàndard de la llengua. També comprendre detalladament textos escrits de          

tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la           

lectura, així com comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio            

i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per als estudiants             

apareguts en mitjans de repercussió internacional. 

4. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres             

contextos formals i no formals per millorar l’actuació en aquesta llengua. 

 



 
 

Dimensió de recerca i tractament de la informació 

 

5. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat           

de la font i citar-la de manera adequada. 

6. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge           

demostrant capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i        

avaluar el funcionament de l’equip de treball. 

7. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el                

suport de breus anotacions o, en altres casos, fent servir TIC/TAC per            

comunicar-los. 

 

 Dimensió plurilingüe i intercultural 

 

8. Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i enriquiment             

personal. 

9. Coneixement i valoració dels elements culturals més rellevants. 

 

Dimensió estètica i literària 

 

10. Comprendre el sentit general i les idees principals d’una obra de valor estètic              

(literària, cinematogràfica en versió original amb subtítols, etc.) i expressar-ne la           

reacció personal oralment o per escrit. 

11. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les           

adaptades de nivell mitjà. 

12. Recitació o dramatització de textos literaris en actuacions en directe preparades            

amb anterioritat, o enregistrades en vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 

1. Analitzar el contingut d'un text filosòfic, identificant els seus elements fonamentals i la             

seva estructura, i comentar-lo amb rigor metodològic. 

 

2. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les principals condicions          

socioculturals en les quals 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 bàsiques, relacionant-les amb els filòsofs anteriors i identificant la seva           

influència i permanència 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.  

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. Analitzar críticament les conceptualitzacions de caràcter excloent i discriminatori que          

apareixen en el discurs filosòfic de diferents èpoques històriques, assenyalant la seva            

vinculació amb altres plantejaments socials i culturals propis de l'època.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HISTÒRIA 

 

1. Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d’indagació i explicació històrica, seleccionar            

i contrastar informacions procedents de diferents fonts, valorar críticament el seu           

contingut i comunicar els resultats amb rigor i usant el vocabulari històric adient.             

Relacionar la dimensió local dels fenòmens amb contextos més generals. 

2. Reconèixer, situar cronològicament i valorar els processos i esdeveniments rellevants          

anteriors a l’època contemporània que permetin l’anàlisi de situacions posteriors i les            

particularitats de l’evolució  històrica de Catalunya i d’Espanya. 

3. Analitzar i caracteritzar la crisi de l’Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el               

procés de construcció de l’estat liberal, reconeixent l’abast dels canvis i les seves             

limitacions, i relacionant les fases particulars amb el context europeu i hispanoamericà. 

4. Descriure i analitzar, a través de les fonts estadístiques i gràfiques, la natura i              

dimensió dels canvis socials i econòmics que tenen lloc al llarg del segle XIX, posant               

un èmfasi especial en les particularitats del procés industrial i del moviment obrer a              

Catalunya. 

5. Descriure el sistema polític de la Restauració i identificar algunes de les realitzacions i              

fracassos de l’etapa. Caracteritzar els trets bàsics de les formulacions del           

nacionalisme polític a Catalunya. 

6. Valorar la transcendència històrica de la Segona República, identificant els projectes           

modernitzadors i les realitzacions, a partir del contrast de diferents fonts històriques.            

Caracteritzar i analitzar l’obra de la Generalitat republicana en el seu context històric. 

7. Resumir les causes, desenvolupament i conseqüències de la guerra civil espanyola,           

amb especial èmfasi en l’evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població               

civil, i identificar les implicacions internacionals de l’esdeveniment. 

8. Identificar els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques           

i institucionals del règim polític i les fases principals de l’evolució social i econòmica.              

Valorar les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el             

conjunt d’Espanya i en l’àmbit català en particular, i analitzar les formes d’oposició al              

règim. 

 



 

9. Descriure les característiques i dificultats del procés de transició democràtica i explicar            

els principis que regulen l’organització política i territorial de l’estat espanyol. Conèixer            

el procés de recuperació de l’autogovern català i les funcions de les institucions que en               

formen part. 

10. Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la necessitat de             

preservar la memòria de la lluita per la democràcia. Analitzar els problemes socials             

pendents des d’una visió crítica, proposant solucions per mitjà del diàleg i la             

cooperació, superant estereotips i prejudicis. 

 

 

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 

 

1. Comprendre el concepte de límit. Calcular límits de diversos tipus a partir de             

l’expressió analítica de la funció i la seva representació gràfica. Conèixer el concepte             

de continuïtat, la seva relació amb la idea de límit i identificar les discontinuïtats. 

 

2. Comprendre el significat de la derivada d’una funció en un punt i conèixer i aplicar les                

regles de derivació. Així com saber quan una funció és derivable a partir de la seva                

expressió analítica i gràfica. 

 

3. Comprendre i formalitzar el concepte de taxa de variació i de variació instantània, i              

dominar el càlcul de funcions derivades de les operacions amb funcions elementals.            

Usar en problemes pràctics el concepte de taxa de variació d'una funció i tenir              

destresa en el càlcul de funcions derivades senzilles. 

 

4. Comprendre el concepte de derivada i aplicar-lo a l'estudi de funcions i a situacions              

reals. Interpretar i aplicar a situacions concretes la informació obtinguda de l'estudi de             

les funcions. Més en concret, analitzar de manera detallada el comportament local i             

global d'una funció i resoldre problemes de tangència. 

 

5. Dominar la representació sistemàtica de funcions. 

 



 
 

6. Dominar el càlcul amb matrius  per trobar el rang d’una matriu i la matriu inversa amb                

l’objectiu de resoldre sistemes d’equacions lineals. Utilitzant-lo com a instrument per           

resoldre problemes i situacions que comportin dades estructurades en taules.. 

 

7. Conèixer els determinants, el seu càlcul i la seva aplicació a l’obtenció del rang d’una               

matriu i el càlcul de la matriu inversa. 

 

8. Aplicar el mètode de Gauss per estudiar i resoldre sistemes d’equacions lineals.            

Utilitzar el teorema de Rouché- Frobenius i la regla de Cramer per discutir i resoldre               

sistemes d’equacions amb paràmetres. 

9. Interpretar i resoldre sistemes d’inequacions amb dues incògnites per resoldre          

 problemes senzills. 

 

10. Resoldre problemes de programació lineal amb dues incògnites identificant la funció           

objectiu, les restriccions i dibuixant la regió factible. 

 

 

ECONOMIA DE L’EMPRESA  

 

1. Classificar els elements patrimonials en actiu, patrimoni net i passiu. 

2. Calcular el patrimoni net a partir d’un conjunt d’elements patrimonials d’actiu i de             

passiu. 

3. Valorar la informació comptable per diferents agents econòmics. 

4. saber quins són els estats comptables normals. 

5. entendre la finalitat dels estats comptables (balanç de situació, pèrdues i guanys).            

Saber-ne totes les parts, saber-los utilitzar i realitzar-los. 

6. Obtenir els estats comptables. 

7. Tenir consciencia de la importància de la finalitat de la informació comptable per a la               

imatge fidel de l’empres 

8. Saber què és el P.G.C. i les parts que forma el PGC del 2007, especialment els                

principis comptables. 

9. Saber què és una auditoria i quant se’n pot fer ús. Saber-ne les classes. 

 



 
10. Saber el contingut de la legislació mercantil i fiscal. 

11. Saber  els tipus d’impostos relacionats en l’empresa. 

12. Calcular l’IVA i l’IS. 

13. Saber explicar la relació entre els impostos i la societat. 

14. Aplicar el mètode de la partida doble per registrar operacions bàsiques d’una            

empresa comercial.  

15. Valorar la importància de la informació comptable per a diferents agents econòmics. 

16. Saber registrar les operacions més habituals en el cicle comptable empresarial. 

17. Saber fer el balanç de comprovació de sumes i saldos. 

18. Entendre i saber fer les correccions de final de l’exercici. 

19. Arribar a l’obtenció del resultat final de l’exercici. 

20. Saber fer el balanç de situació final i saber tancar tots els comptes. 

21. Tenir consciencia de la importància de la fidelitat de la informació comptable a la              

imatge Fidel de l’empresa. 

22. Utilitzar les diferents tècniques d’anàlisi per estudiar el balanç de situació i el compte              

de pèrdues i guanys. 

23. Calcular el fons de maniobra i interpretar la situació patrimonial de l’empresa. 

24. Calcular les ràtios patrimonials i financers més significatius així com la rendibilitat            

econòmica i financera. 

25. Interpretar la situació econòmica i financera d’uns estats comptables, mesurar i           

valorar les ràtios més significatives. 

26. Proposar mesures per millorar la gestió. 

27. Identificar i representar els elements d’una inversió. 

28. Conèixer els principals mètodes estàtics i dinàmics de selecció d’inversions, així com            

les seves diferències. 

29. Seleccionar per mètodes estàtics projectes d’inversió alternatius. 

30. Classificar les diferents fonts de finançament de l’empresa segons diferents criteris. 

31. Conèixer les característiques de les fonts de finançament habituals en l’empresa. 

32. Proposar fonts de fiançament en funció de les necessitats. 

33. Classificar els principals actius financers. 

34. Conèixer les característiques principals dels mercats borsaris. 

35. Diferenciar el cicle curt del cicle llarg. 

36. Calcular els diferents subperíodes del PMM. 

 



 
37. Calcular el FM o capital circulant mínim a partir del PMM.  

38. Identificar idees de negoci relacionades amb alguna oportunitat de l’entorn. 

39. Entendre l’autocupació com un de les motivacions per a la creació d’una empresa. 

40. Saber detallar els passos per confeccionar un pla d’empresa. 

41. Classificar les principals formes jurídiques d’empreses en funció de la          

responsabilitat, el capital mínim i el número de socis. 

42. Elaborar de forma senzilla un petit projecte d’empresa. 

43. defensar un pla d’empresa. 

44. Analitzar les estratègies pel que fa a la localització, dimensió, creixement i            

internacionalització. 

45. Valorar els aspectes positius i negatius. 

46. Saber què és la direcció estratègica. 

47. Aplicar les diferents estratègies. 

48. Identificar les característiques de les multinacionals i les PIMES. 

49. Identificar la importància de les tecnologies de la informació i de la comunicació en              

l’empresa. 

 

GEOGRAFIA 

1. Llegir i comparar diversos documents cartogràfics a diferents escales i saber           

utilitzar els més adequats per als propòsits d’una determinada recerca o per            

resoldre una tasca concreta. 

 

2. Descriure els trets bàsics del medi natural europeu, espanyol i català, localitzant els             

principals conjunts paisatgístics i valorant seu el grau de preservació i equilibri            

ecològic. 

 

 



 

3. Analitzar i valorar les conseqüències de les accions humanes sobre el medi,            

identificant les problemàtiques bàsiques que afecten els espais geogràfics català i           

espanyol i les principals mesures de protecció i recuperació. 

 

4. Interpretar, a partir d’informacions procedents de fonts gràfiques, estadístiques i          

cartogràfiques, els trets bàsics de les dinàmiques demogràfiques catalana i          

espanyola, en el context europeu i mundial, identificant l’impacte dels fenòmens           

migratoris. 

 

5. Interpretar els grans trets del procés d’urbanització a Catalunya i Espanya i            

reconèixer-lo a partir d’algun exemple concret, valorant la incidència del creixement           

urbà sobre el territori i algunes de les problemàtiques de les grans ciutats. 

 

6. Comprendre el concepte de globalització i saber interpretar determinats fenòmens          

de la realitat regional i local a la llum de fenòmens més globals, distingint les               

particularitats dels fenòmens locals. 

 

7. Identificar els canvis i les permanències en les activitats econòmiques a Catalunya i             

Espanya, explicant algunes de les tendències actuals, especialment les que afectin           

a la gestió dels recursos i a l’ordenació del territori més proper. 

 

8. Descriure els diferents espais polític-administratius que operen en l’Estat espanyol          

(local, autonòmic, estatal, supranacional), així com les seves competències,         

identificant algunes de les polítiques d’integració i cohesió social. 

 

9. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,             

seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de          

llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i         

reflexionant sobre el propi procés d'aprenentatge. 

 

 



 
10.Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i            

compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències           

lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i          

argumentació). 

 

11.Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i             

comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la             

resolució de demandes específiques, aplicant instruments d'anàlisi de les fonts          

utilitzades. 

 

12.Mostrar interès per l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

 

 

 LLATÍ  

1.Identificar i reflexionar els elements gramaticals, lèxics i sintàctics de la llengua llatina             

que permetin l’anàlisi i traducció de textos senzills. 

 

2.Conèixer l’ori i evolució de les llengües romàniques per valorar els trest comuns com a               

mostra de la riquesa cultural d’Europa. 

 

3.Valorar els aspectes cabdals de la cultura i la civilització romanes, així com la seva               

pervivència en la nostra cultura. 

 

4.Reconèixer, per comparació, elements lingüístics, principalment de naturalesa lèxica,         

indicadors d’origen comú d’un gran nombre de llengües, entre les quals es troba la de               

l’alumnat. 

 

 GREC  

1.Interpretar el contingut d’un text senzill en prosa àtica, aplicant els coneixements bàsics             

de lèxic i morfosintaxi de la llengua grega. 

 

 



 
2.Mostrar coneixements de l’origen, evolució i difusió del grec i la importància de la              

llengua al lèxic científic i tècnic de les llengües modernes. 

 

3.Identificar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i culturals de          

l’antiga Grècia i reconèixer la seua presència i pervivència en la cultura occidental. 

 

4.Extraure informació de les fonts clàssiques mitjançant traduccions dels diferents          

gèneres literaris, amb la finalitat de traure conclusions . 

LITERATURA CASTELLANA 

 

 

 



 
 

HISTÒRIA  DE L’ART 

1.Analitzar el concepte d’art i les seves funcions, així com els canvis desenvolupats al              

llarg de distints moments històrics i en diverses cultures (tots els blocs). 

2.Saber comentar obres d’art tenint-ne en compte els elements formals, materials, l’artista,            

el tema, el context històric, etc. S’han d’expressar les idees amb rigor i claredat i utilitzar la                 

terminologia específica adequada (tots els blocs). 

3.Analitzar obres i determinar l’estil o la tendència a la qual pertanyen, destacar les              

principals característiques d’aquest estil o tendència i valorar la diversitat de corrents            

existents. També saber relacionar les diferents obres amb els seus autors (tots els blocs). 

4.Saber els principals trets característics de cada estil artístic i situar-lo en el moment              

històric que pertoca, dins unes coordenades d’espai i temps (tots els blocs). 

5.Contrastar i comparar concepcions estètiques i característiques estilístiques per apreciar          

les permanències i els canvis (tots els blocs). 

6.Dur a terme activitats de documentació i indagació a partir de fonts d’informació diverses              

com textos, imatges, plantes, plànols... i utilitzar-les per elaborar els comentaris pertinents            

(tots els blocs). 

7.Reconèixer les principals obres dels artistes espanyols i de les Illes Balears, i             

distingir-ne els trets diferenciadors (tots els blocs). 

8.Observar obres d’art de manera presencial a museus, galeries, exposicions, etc., així            

com els principals monuments i poder formular una opinió fonamentada dels continguts            

assolits (tots els blocs). 

9.Descriure una ruta historicoartística de les Illes Balears, comentant les obres que s’hi             

poden observar i la importància social i econòmica de la seva explotació (tots els blocs). 

10.Explicar la presència de l’art a la vida quotidiana i en els mitjans de comunicació social                

(blocs 1 i 5). 

 



 
11.Realitzar un petit treball de recerca sobre els nous llenguatges de l’art (blocs 1 i 5). 

 

PSICOLOGIA 

 

1. Explicar els trets característics de la psicologia, 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. 

4. Explicar els trets característics de la sociologia, les seves finalitats, mètodes de            

treball i camps d’aplicació. 

5. Identificar aspectes innats i adquirits de la conducta humana, reconeixent la           

influència de la societat i la cultura en la seva configuració. 

6. 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. 

7. Identificar els elements culturals que són objecte de socialització, els mitjans a            

través dels quals se socialitza i els principals agents socialitzadors. 

8. 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. 

9. 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. 

10.Explicar el canvi i el conflicte social, i identificar les circumstàncies i els agents del               

canvi i valorar els resultats obtinguts i les conseqüències. 

 



 
11.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. 

12.Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,             

seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de          

llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i         

reflexionant sobre el propi procés d'aprenentatge. 

13.Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i            

compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències           

lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i          

argumentació). 

14.Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i             

comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la             

resolució de demandes específiques, aplicant instruments d'anàlisi de les fonts          

utilitzades. 

15.Mostrar interès per l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


