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CONCRECIONS CURRICULARS ESO, 

BATXILLERAT 

Marc Legal 

Les concrecions curriculars d’ESO, Batxillerat estan basades en els següents documents 

organitzatius i normatius 

 LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació.(«BOE» 106, de 4-5-2006.) 

DECRET 187/2015, del 25 d'agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria. 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. 

ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del 

batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat 

nocturn. 
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ORDRE EDU/108/2018 de 4 de juliol, per la qual es determina el procediment, els documents 

i els requisits formals delprocés d'avaluació a l'ESO. 

DECRET 150/2017, de 17 d'ctubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu. 

 Objectius Decret 187/2015) 

Objectius de l’educació secundària obligatòria segons DECRET 187/2015, de 25 d'agost, pel 

qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències 

que permetin als nois i a les noies: 

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 

altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als 

drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu 

i de disciplina com a base indispensable per a un desenvolupament personal 

equilibrat. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 

ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació 

amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 

comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el 

sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per assumir responsabilitats. 

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura 

i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 
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g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 

socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès, i 

consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la 

lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 

j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, 

especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i 

interpretar la informació amb sentit crític. 

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 

diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 

problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 

l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals 

i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 

n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 

ambient, i contribuir a la seva conservació i millora. 

p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i 

l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. 

DECRET 142/2008  
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OBJECTIUS 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. Article 3, objectius del batxillerat: El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en 

els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, 

que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i 

afavoreixi la sostenibilitat. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 

pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 

valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-

discriminació de les persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per 

a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua 

castellana. 

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 

fluïdesa i correcció. 

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 17 de 157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 

mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la 

tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el 

respecte vers el medi ambient. 

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

 l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts 

de formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 

DECRET 187/2015  

Ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

Competències clau i continguts clau: 

Competències clau 

 

1. El currículum de l’educació secundària obligatòria, desplegat a través dels àmbits 

de coneixement establerts en l’annex 1, ha de contribuir a l’assoliment de les 

competències clau. 

2. Les competències clau han de desenvolupar la capacitat d’utilitzar els 

coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i 

transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu a 

cada situació contextualitzada. Assolir-les permet la seva transferència a d’altres 
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situacions. 

3. El treball conjunt de les diferents matèries ha d’incorporar els continguts, els criteris 

d’avaluació i les metodologies més adequades per a l’assoliment de les competències 

clau. 

4. Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, 

com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a 

l’adquisició de les competències bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació 

d’un hàbit lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries. 

5. L’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social, detallats a 

l’annex 11 d’aquest decret, i de l’àmbit digital, detallats a l’annex 10, ha de 

desenvolupar-se en el conjunt de matèries i d’acord amb els processos d’orientació 

associats. 

6. L’adquisició de la competència digital i l’exercici responsable de la ciutadania 

implica tenir consciència de la pròpia identitat digital i la dels altres, salvaguardant les 

dades personals i la utilització d’imatges. 

7. L’organització de les activitats a l’aula i el funcionament dels centres, les activitats 

docents, les formes de relació i de comunicació que s’estableixen entre la comunitat 

educativa i la relació amb l’entorn, contribueixen a la consolidació de les competències 

clau. 

 

Competències bàsiques en l’àmbit de les matèries i continguts clau 

 

1. Les competències bàsiques d’àmbit i matèria permeten desplegar un model 

d’ensenyament i aprenentatge que vincula competències i continguts clau de cada 

matèria, establint la contribució de cada una d’aquestes al desenvolupament de les 

diferents competències clau. 

2. Amb la finalitat d’ajudar els centres a desenvolupar el currículum de les diferents 
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matèries, s’han identificat i desplegat les competències dels àmbits lingüístic, 

matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació física, de cultura i valors, 

així com les competències transversals dels àmbits digital i personal i social. 

3. S’entén per competències bàsiques d’àmbit aquelles competències que li són 

pròpies. Estan agrupades en dimensions, graduades en tres nivells de consecució al 

final de l’etapa i associades als continguts curriculars clau. Les competències, que 

concreten les dimensions, s’han de considerar totalment integrades amb els 

continguts. 

4. Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al 

desenvolupament de cada competència. 

5. Les propostes curriculars dels diferents àmbits despleguen aquestes competències 

específiques, que seran el referent de l’avaluació al final de l’etapa. 

Concrecions curriculars ESO i Batxillerat 

 

2.1 Elaboració de les programacions didàctiques 

 

Tal com els documents per a l’organització i gestió dels centres aclareix anualment la 

programació didàctica és la planificació de la tasca educativa adreçada als alumnes de cada 

curs de l'etapa i per a cada matèria, mòdul o àmbit de coneixements, i comporta la concreció, 

distribució i temporització al llarg de cada curs dels objectius, continguts i criteris d'avaluació 

i de la relació d'aquests elements amb les competències bàsiques i, si escau, amb les 

competències específiques o professionals que correspongui. En aquesta programació 

l'avaluació ha de permetre identificar els continguts i les competències assolides per 

l'alumne/a (vessant acreditativa), així com incorporar la pràctica de l'avaluació formativa, 

entesa com a mitjà per regular els aprenentatges. S’han d’identificar les dificultats i els errors 

i s’han de donar els suports necessaris per superar-los. 
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Així mateix, en les programacions didàctiques s'han d'incloure les opcions metodològiques, 

organitzatives i d'atenció a la diversitat de tots els alumnes, així com les connexions entre les 

diferents matèries, amb la finalitat de garantir l'assoliment de les competències bàsiques i 

les específiques de cada ensenyament. 

La concreció de la distribució i seqüenciació dels continguts, competències treballades, 

criteris d’avaluació i criteris de qualificació i recuperació de les diferents matèries d’ESO,  

Batxillerat i CAS es troben en les programacions de les matèries que elabora el departament 

didàctic i que són compartides pel cap de departament amb la resta del professorat a l’Àgora 

del centre. 

El model de programació, utilitzat i aprovat pel claustre de professors, ha de facilitar la 

identificació dels diferents elements de la programació i permetre la interrelació entre 

matèries contribuint al treball interdisciplinari de centre. 

En el nostre centre és responsabilitat del departament didàctic, liderat pel cap de 

departament, la distribució i seqüenciació dels continguts així com la definició de les 

competències que són la referència per assolir els objectius previstos de la matèria així com 

dels objectius de l’etapa i que queden determinats en la normativa vigent. 

Cada trimestre el departament, després de fer la revisió dels resultats acadèmics de 

l’avaluació, revisa les programacions i deixa constància a les actes del departament de les 

modificacions que s’han considerat adequades per millorar els processos d’ensenyament-

aprenentatge. 

Les decisions preses caldrà introduir-les en les programacions del curs següent. 

Les programacions s’han de lliurar al Coordinador/a Pedagògic/a a l’inici de curs. El cap de 

departament compartirà amb la resta del professorat a l’Àgora les seves programacions i les 

tindrà a disposició dels membres del departament perquè siguin fàcilment consultades i 
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modificades anualment. 

 

2.2 Concreció dels Objectius generals, dels continguts d’ensenyament de cada matèria i la 

seva distribució 

 

Com ja hem explicat a l’apartat anterior és responsabilitat de cada departament la distribució 

dels continguts d’àrea i el seu seguiment. No obstant, el centre, a partir del treball de la 

Comissió Pedagògica i de les propostes dels equips docents de nivell, ha arribat a alguns 

acords curriculars que s’explicitaran en aquest apartat. 

 

2.3 Distribució curricular de les matèries 

Distribució curricular ESO 

El currículum actual d’ESO és el següent: 

D’acord amb el Decret 187/2015, de 25 d'agost on s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i, a partir del treball i consens per part 

del professorat, la distribució curricular al nostre centre és la següent: 

 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Ll. catalana 3 3 3 3 

Ll. castellana 3 3 3 3 

Ll. estrangera 3 4 3 4 

Matemàtiques 3 4 4 4 

C. naturalesa (Bio i geo) 3 - 2 - 

C. naturalesa (Fís i quím) - 3 2 - 

C. socials 3 3 3 3 

Ed. física 2 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 - 

Ed. visual i pl. 2 - 2 - 

Música 2 2 - - 

Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Matèries específiques 2 2 2 9 
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Tutoria 1 1 1 1 

Total 30 30 30 30 

TdS o PdR (1) (1) (1) (1) 

    

Matèries específiques a 1r: Teatre i Lectura 
 

 Ciències socials (geografia i història) 

 Matemàtiques acadèmiques i aplicades 

 Llengua catalana 

 Llengua castellana 

 Llengua estrangera 

 Educació física 

 Religió o cultura i valors ètics 

A més de les matèries anteriors, cada alumne/a de 4t d’ESO haurà de cursar tres matèries 

optatives específiques d’entre les següents: 

 

 Física i química 

 Biologia i geologia 

 Economia 

 Ciències aplicades a l'activitat professional 

 Tecnologia 

 Emprenedoria 

 Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica) 

 Filosofia 

 Llatí 

 Música 

 Segona llengua estrangera (Francès) 

 Arts escèniques i dansa 

 Cultura científica 
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 Cultura clàssica 

 Educació visual i plàstica 

 

L’orientació de les matèries optatives específiques servirà per consolidar aprenentatges 

bàsics, que seran útils en estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral. 

 

La proposta que presentem pretén orientar els alumnes cap a tres itineraris possibles, d’acord 

amb els estudis posteriors que vulguin fer i les seves preferències, previ treball d’orientació i 

acompanyament des de tutoria, amb l’assessorament del departament d’orientació. 

 

Els tres itineraris proposats són: 

 

1 r Itinerari científic-tecnològic 

2 n Itinerari humanístic-social 

3 r Itinerari cicles-món laboral 

 

Els dos primers itineraris, si bé tenen relació amb les dues modalitats de batxillerat que 

posteriorment poden cursar els alumnes que finalitzen l’ESO, els podran realitzar també 

alumnes que després s’orientin cap a estudiar cicles formatius.   

 

El tercer itinerari sí que va adreçat, exclusivament, cap a alumnes que ja de forma clara 

s’orientin cap a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) o cap al món laboral. 

 

L’alumne/a haurà d’escollir, després del treball d’orientació fet a tutoria i sota supervisió 

del/la tutor/a i la família, un dels tres itineraris. 

 

Per adjudicar definitivament les matèries optatives, a part de la sol·licitud de l’alumne/a, es 

tindran en compte les recomanacions de l’equip docent, la nota mitjana de 3r d’ESO i les 
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necessitats organitzatives del centre. 

La tria de les matèries queda organitzada de la següent manera: 

 
4t ESO 
 
Itinerari Batxillerat i CCFF 
 

FRANJA HORÀRIA I FRANJA HORÀRIA II FRANJA HORÀRIA III 

Física i química Biologia i geologia Tecnologia 

Filosofia 

Llatí Economia Francès 

Música 

 
 
 
 
Itinerari CCFF i món laboral 
 

FRANJA HORÀRIA I FRANJA HORÀRIA II FRANJA HORÀRIA III 

EVIP (Educació visual i 

plàstica) 

Emprenedoria Tecnologia 

Ciències aplicades a 

l’activitat professional 

Aprenent (MOP) TIC (Tecnologies de la 

informació i la comunicació) 
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2.4 Criteris de recuperació de les matèries d'ESO: 

*La matèria d’un curs quedarà aprovada amb la superació del curs següent, si no s’especifica 

el contrari 

 

ÀREES SISTEMA DE RECUPERACIÓ 

 

 

 

 

LLENGUA 

CATALANA 

 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

-La matèria de Llengua i literatura catalana és acumulativa, per la qual cosa 

el trimestre suspès es recupera aprovant el següent. Un alumne haurà 

d’aprovar dos dels tres trimestres, sempre que un d’aquests dos sigui el 

tercer.   

- Dues avaluacions suspeses se superaran amb una prova escrita i/o treball, 

a determinar pel departament de llengua i literatura catalanes. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

-Prova escrita i/o dossier. 

3-CURSOS ANTERIORS 

La superació del curs actual suposa la superació de cursos anteriors. 

-  La matèria de 1r d’ESO quedarà superada si aproven 2n d’ESO. 

A 3r d’ESO, si superen les proves diagnòstiques, es recuperen els cursos 

anteriors i/o el curs actual. 

A 4t d’ESO, si superen les proves de Competències Bàsiques, o el primer 
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trimestre del curs o el curs actual, es recuperen els cursos anteriors. 

 

 

 

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

 

 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

- La matèria de Llengua i literatura castellana és acumulativa, per la 

qual cosa el trimestre suspès es recupera aprovant el següent. Un 

alumne haurà d’aprovar dos dels tres trimestres, sempre que un 

d’aquests dos sigui el tercer. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

- Prova escrita i dossier. 

3-CURSOS ANTERIORS 

La superació del curs actual suposa la superació de cursos anteriors. 

- La matèria de 1r d’ESO quedarà superada si aproven 2n d’ESO. 

A 3r d’ESO, si superen les proves diagnòstiques, es recuperen els cursos 

anteriors i/o el curs actual. 

A 4t d’ESO, si superen les proves de Competències Bàsiques, o el primer 

trimestre del curs o el curs actual, es recuperen els cursos anteriors. 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

NORMA GENERAL: L’aprovació del curs actual implica la superació dels 

cursos anteriors suspesos. 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 
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-Examen de recuperació i dossier (a criteri del professor/a). 

2-CURSOS ANTERIORS 

- Es realitzarà una prova escrita gradual en la convocatòria de setembre. 

Aquesta prova permet recuperar el curs present i  tots i cadascun dels cursos 

anteriors suspesos. 

- A 3er es recuperen els cursos anteriors superant les Proves Diagnòstiques. 

- A 4rt es recuperen els cursos anteriors superant les Competències 

Bàsiques. 

- A 4rt es recuperen els cursos anteriors superant els dos primers trimestres 

del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

CIÈNCIES SOCIALS 

i HUMANITATS 

1-NORMA GENERAL 

-L’aprovació del curs actual implica la superació dels cursos anteriors 

suspesos. 

-Per a superar el curs actual s’ha d’arribar almenys a un assoliment 

satisfactori a les dimensions treballades. 

-Les recuperacions es realitzaran a les dimensions que no s’han superat. 

2-CURSOS ANTERIORS 

-A 2n i 3r es recupera la matèria si s’aprova el curs actual. 

-A 4t es recupera l’àrea dels cursos anteriors superant els dos primers 
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trimestres del curs actual. 

LLATÍ 4t 

1-TRIMESTRE ANTERIOR ( 

Dossier/Prova escrita/Monogràfic (segons calgui). L’apartat de llengua si 

s’aprova el següent trimestre quedarà recuperada. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

-Prova escrita i lliurament de dossier. 

FILOSOFIA /CULTURA I VALORS ÈTICS /RELIGIÓ 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

Portfoli/dossier/prova escrita/treball reflexiu (segons què calgui 

recuperar). 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

-Lliurament d'activitats. 

3-CURSOS ANTERIORS (religió) 

-Presentació d’un treball i/o prova escrita. 

-Si s’aproven els dos primers trimestres de la matèria es considerarà 

aprovada la matèria del curs 

 

 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 
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LLENGÜES 

ESTRANGERES 

 

 

 

- L’avaluació de l’assignatura és progressiva i contínua. Per tant, la superació 

d’un trimestre suposa la superació dels trimestres anteriors. 

-  En cas de suspendre primer i segon trimestre, s’ha de recuperar tota la 

feina feta (treballs realitzats, workbook, writings…)   durant el curs i/o fer 

una prova escrita. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

- En el cas que l’alumne/a no superi l’assignatura, haurà de recuperar-la en 

el termini indicat tenint en compte que haurà de lliurar el dossier d’estiu i 

fer la prova escrita. 

3-CURSOS ANTERIORS 

-  La superació de l’assignatura en un curs suposa la superació de la matèria 

en el curs/cursos anterior/s en cas que estigui suspesa. 

- Els alumnes de segon d’ESO, en cas que no hagin superat el primer o segon 

trimestre, hauran d’entregar un dossier lliurat pel departament la setmana 

de recuperació. 

- El alumnes de tercer d’ESO que no superin primer o segon trimestre, poden 

recuperar segon d’ESO si aproven la prova diagnòstica de centre. 

- Els alumnes   de quart d’ESO que no superin primer o segon trimestre, 

poden recuperar els cursos anteriors si aproven les Competències Bàsiques. 

 

 
1-TRIMESTRE ANTERIOR 
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EXPERIMENTALS 

 

La matèria es pot superar si l’assoliment no és suficient en un trimestre 

però la mitjana dels tres trimestres és d’AS. 

Si l’assoliment no és suficient en dos o tres trimestres o la mitjana del curs 

no és AS, l’alumnat podrà superar els trimestres amb una prova 

d’avaluació i/o activitats a determinar pel departament d’Experimentals. 

 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

 

Prova escrita i entrega d’activitats. 

 

3-CURSOS ANTERIORS 

 

Realització d’una prova escrita i d’activitats corresponents al curs més 

superior no assolit. 

A 4t, es podran superar els cursos pendents, si s’aprova les proves de 

CCBB del Departament d’Ensenyament. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

INFORMÀTICA DE 

1-TRIMESTRE ANTERIOR tecnologia 

 No es recupera. 

*Com a criteri de curs, un trimestres supés dels tres, queda recuperat per 

curs, si la mitjana dels tres és AS. Dos trimestres NA suposa la presentació a 

les proves extraordinàries de setembre. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES tecnologia 

 Realització de Prova escrita amb una ponderació del 65 % i entrega de 
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4T D'ESO 

 

Dossier amb una ponderació del 35 % 

* La presentació del dossier és de caràcter obligatori, i la seva entrega es 

realitzarà el mateix dia que es realitza la prova escrita 

3-CURSOS ANTERIORS tecnologia. 

 Presentació d’un treball i/o dossier dels cursos pendents, que es 

lliurarà en la data indicada pel departament de Tecnologia. 

 A 4t, es superan els cursos anteriors pendents, si s’aprova les proves 

de  CCBB que realitza anualment el Departament d’Ensenyament 

1-TRIMESTRE ANTERIOR informàtica 4t ESO 

 Lliurament d'activitats telemàtiques penjades al moodle del curs en 

forma de TASCA 

*Com a criteri de curs, un trimestres supés dels tres, queda recuperat per 

curs, si la mitjana dels tres és AS. Dos trimestres NA suposa la presentació a 

les proves extraordinàries de setembre. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES informàtica 4t ESO 

 Lliurament d'activitats telemàtiques, penjades al moodle del curs en 

forma de TASCA 

 

 

 

 

 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

1r, 2n, 3r i 4t 

-Repetir les proves suspeses. 
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EXPRESSIÓ: 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

- En cas de lesió fer un dossier de la part que no ha realitzat. 

- Aprovant el trimestre següent. 

 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

1r, 2n, 3r i 4t 

- Prova global teòric-pràctica i entrega dels treballs corresponents demanats 

pel departament d’Educacio Física. 

La no presentació dels treballs encomanats impedirà la possibilitat de 

realitzar la prova global. 

 

3-CURSOS ANTERIORS 

1r, 2n, 3r I 4t 

-Superant els dos primers trimestres del curs següent.. 

 

 

 

 

MÚSICA 

 

 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

-L’avaluació suspesa queda superada aprovant  la següent avaluació. 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

-Prova escrita i/o dossier. 

3-CURSOS ANTERIORS 

-1r queda aprovat si s’aprova 2n. 

-Els alumnes que no fan música a 4t han de presentar un treball per recuperar 

2n. 

- Els alumnes que fan música a 4t: 

a) Si la mitjana del primer i segon trimestre arriba al AS, recuperen 2n. 

b) Si la mitjana del primer i segon trimestre no arriba al AS han de presentar 
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un treball. 

 

 

 

 

EDUCACIÓ 

VISUAL 

I PLÀSTICA 

1-TRIMESTRE ANTERIOR 

Es recupera automàticament fent la mitjana de les tres avaluacions (final 

contínua) 

 

2-PROVES EXTRAORDINÀRIES 

Prova escrita i/o dossier de treball d'estiu (final de curs). 

 

3-CURSOS ANTERIORS 

L'avaluació és contínua i es recupera automàticament aprovant el curs 

següent. 

L'alumnat de 4t ESO que cursa l'optativa d'EVIP recupera 1r d'ESO si obté un 

AS la primera avaluació i recupera 3r d'ESO si obté un AS la segona avaluació 

(a efectes del càlcul de la mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO, en cas de voler accedir 

a cicles). Per al'alumnat que no cursa EVIP a 4t s'aplicarà el criteri de prova 

extraordinària quan es convoquin les recuperacions. 

Al llarg de l’avaluació dels aprenentatges realitzem una estadística de resultats amb la 

següent consideració sobre el seguiment de l’alumnat de cada grup: 

L’alumnat matriculat és el que es tindrà en compte a l’hora de fer les estadístiques. En el 
cas que tinguem clar que l’alumnat està matriculat en un altre centre i, encara no ha 
formalitzat la baixa, a tots els efectes ja no és alumne nostre, per tant, no es tindrà en 
compte en els resultats estadístics. 
Si és un alumne absentista, però està matriculat, a tots els efectes és alumne nostre i 
caldrà tenir-ho en compte en el càlcul estadístic. 

Matèries cursos anteriors 4t d’ESO 
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Per la superació d’algun àmbit o materia de 4t d’ESO, es tindrà en compte haver aprovat 
la matèria vinculada els dos primers trimestres o haver aprovat les CB de l’àmbit en 
qüestió. 
Únicament en les matèries que no tenen continuïtat en aquest curs es farà alguna activi-
tat o treball per la seva superació. Els departaments de Tecnologia i Experimentals de-
manen la realització d’un dossier i un examen en aquest ordre. 
Els alumnes de la UEC segueixen el mateix patró general. Per tant, la superació d’una 
àrea suposa la superació dels cursos anteriors. 
Les matèries optatives de 2n i 3r d’ESO estan vinculades a una material troncal. La su-
peració en cursos posteriors d’aquesta, suposa la superació de la matèria optativa.  
S’ha de modificar en les concrecions curriculars la superació del Treball de Síntesi, atès 
que ja no té una nota específica. 
 

 

 

 

2.5 Distribució curricular Batxillerat 

 

ESTRUCTURA  1r i 2n de Batxillerat 

 

 

Assignació horària setmanal 1r 2n 

BLOC 

COMÚ 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2 2 

Llengua estrangera 3 3 

Filosofia 2 - 

Educació Física 2 - 

Ciències per al món contemporani 2 - 

Història de la Filosofia - 3 

Història 3 3 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca (sense assignació horària) 
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BLOC 

OPTATIU 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 

TOTAL 30 30 

 

 

 

 

 

 

1r Batxillerat 

 

1r CURS MODALITAT DE CIÈN-
CIES I TECNOLOGIA 

MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMA-
NITATS 

CIÈNCIES SOCIALS HUMANITATS 

MATÈRIA COMUNA 
D'OPCIÓ 

 Matemàtiques I  Matemàtiques de 
les ciències socials I 

 Llatí I 

MATÈRIES DE MO-
DALITAT 

 Física I 
 Tecnologia in-
dustrial I 
 Dibuix tècnic I 
 Biologia I 

 Química I 

 Economia d'em-
presa I 
 Economia 

 Història del món 
cont. 

 Grec I 

 Literatura uni-
versal 

 
MATÈRIA ESPECÍ-
FICA 

 Francès 
 Psicologia i sociologia 

 Matèria de modalitat de la mateixa o d'altres opcions 

 

2n Batxillerat 
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2n CURS MODALITAT DE CIÈN-
CIES I TECNOLOGIA 

MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMA-
NITATS 

CIÈNCIES SOCIALS HUMANITATS 

MATÈRIA COMUNA 
D'OPCIÓ 

 Matemàtiques II  Matemàtiques de 
les ciències socials II 

 Llatí II 

MATÈRIES DE MO-
DALITAT 

 Física II 
 Tecnologia in-
dustrial II 
 Dibuix tècnic II 
 Biologia II 

 Química II 

 Economia d'em-
presa II 

 Geografia 

 Grec II 
 Literatura ca-
talana 
 Literatura cas-
tellana 

 Història de 
l'art 

MATÈRIA ESPECÍ-
FICA 

 Matèria de modalitat de la mateixa o d'altres opcions 

 

2.6 Matèries optatives 

 
Les matèries optatives de l’alumnat d’ESO es distribueixen en una única franja variable 

entre 2n i 3r de l’ESO. Les matèries optatives són de caràcter quadrimestral. 

A 1r de l’ESO els alumnes cursen matèries de caràcter optatiu que per consideració 

pedagògica del centre passen a ser de caràcter obligatori, i aquestes són: lectura i teatre. 

 

2.7 Criteris generals del treball de síntesi I del projecte de recerca 

 

Decret 187/2015 art 14: 

Treball de síntesi 

9.1 El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 

que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i 

comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les competències bàsiques. L’alumnat ha 
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de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries 

per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. 

Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions 

temporals. 

9.2 Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en 

l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en 

equip. 

9.3 S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball 

de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa. 

Els treballs de síntesi al nostre centre es realitzen durant el mes de juny i al llarg d’una 

setmana. Durant la setmana posterior l’alumnat ha d’exposar el treball realitzat. 

Els temes dels treballs de síntesi de 1r a 3r d’ESO són revisats cada curs pels equips 

docents pertinents i proposen les modificacions oportunes. 

 

El treball de síntesi de 2n d'ESO es realitza fora del centre i durant la setmana prevista del 

mes de juny es porten a terme les activitats que no s’han fet en el camp de treball. Amb la 

resta de cursos, es seguirà, per tant, el calendari previst. 

Els temes dels treballs de síntesi de 1r a 3r d’ESO són: 

1r d'ESO: La Mola 

2n ESO: L'entorn marí 

3r d'ESO: El diari 

A cada curs els equips docents pertinents revisen la proposta del TdS i proposen les 

modificacions oportunes. 
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L’agrupació de l’alumnat correspon a l’equip docent. Els criteris d’agrupació són els de 

mantenir la heterogeneïtat dels grups (4 o 5 alumnes). A cada nivell s’augmenta un mòdul al 

grup de classes de manera que es passa de 3 grups classe a 4 mòduls quan es consideri 

necessari rebaixar la ràtio d’alumnes per professor/a. 

2.8 Acords curriculars de l’ESO: 

 
Al llarg dels anys el nostre centre ha anat consensuant acords de caràcter metodològics i 

organitzatius que considerem que ajuden a millorar els procediments d’ensenyament- 

aprenentatge de l’institut. 

Aprenentatge competencial 

 
L’aprenentatge per competències és el que ens garanteix que aquest ha estat 

convenientment assolit. I és per això que els aprenentatges han de contemplar la seva 

integració i la funcionalitat, la seva significació i l’autonomia en el procés d’aprenentatge, així 

com la pràctica compartida entre iguals. 

 

És per tant necessari que entre la totalitat d’activitats que realitzen els alumnes es presentin 

resolucions de problemes diversos (en qualsevol matèria) que estimulin la necessitat 

d’aprendre a partir de les situacions presentades. Cal que es donin models d’actuació que 

expliquin com aplicar els coneixements en situacions pràctiques i permetin activitats de 

diferents graus de complexitat (Bloom). D’igual manera, les diferents metodologies que 

pretenen potenciar l’autonomia, la motivació i la cooperació en els processos d’aprenentatge 

seran vàlides per aconseguir aquesta finalitat: projectes, ABP, simulacions, etc. 

La reflexió de l’aprenentatge és bàsica per a la seva consolidació, és per això que cal fomentar 

la reflexió durant i al finalitzar el procés d’aprenentatge amb l’ajut de preguntes adequades, 

l’ús de rúbriques o altres eines. 

Es fa necessari que els aprenentatges transcorrin en un clima emocional i de treball adequat 
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que caldrà vetllar, potenciant la idea que l’error és font d’aprenentatge i per tant considerar 

que és important equivocar-se per aprendre. 

 

 

2.9 Acords organitzatius i de matèries a 1r i 2n d’ESO 

 

Les matèries que hem considerat que cal que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO realitzin com 

alternatives al currículum comú, és a dir dins de l’autonomia curricular i considerades com a 

matèries específiques, són les matèries de lectura i teatre. Aquestes matèries permeten que el 

nostre alumnat desenvolupi unes competències i destreses importants en la seva formació. 

2.9.1 Projectes globalitzats 

Actualment ja estem implementant la franja de projectes globalitzats al llarg de tota l'etapa de 

l'ESO. Aquest ha estat un objectiu de centre que ens ajuda a consolidar al llarg de l'etapa d'ESO 

els projectes globalitzats, que permeten a l'alumnat aproximar-se al coneixement sense una es-

tructuració per matèries i possibilita el treball cooperatiu entre iguals i l'assoliment de reptes 

d'aprenentatge. 

Tenim una franja de projectes globalitzats de 6 hores de 1r fins a 3r de l’ESO.  Són dues hores 

seguides de dimarts a dijous. En aquesta franja es desenvolupen diversos projectes de caràcter 

interdisciplinari.   

A 4t d’ESO els projectes tenen unes característiques diferents: són de 3 h setmanals i no coinci-

deix amb la mateixa franja que a la resta de l’ESO.  

Els projectes realitzats intenten interrelacionar els projectes de recerca de 4t amb l’ApS (apren-

entatge i serveis) i el projecte mateix. 

2.9.2 Pla de lectura 

 
Al llarg de tota l’etapa d’ESO els nois i noies participaran en un projecte de lectura que suposa 
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una hora de lectura setmanal a 1r  d’ESO amb una hora pròpia de currículum. De 2n  a  4t 

d’ESO no disposen d’una hora curricular, sinó que aquesta lectura la realitzem diàriament a 

la franja central del dia durant una durada de 15min. L'objectiu d'aquesta activitat és 

potenciar el gust per la lectura i facilitar moments lectors entre l'alumnat per gaudir de 

l'exploració dels coneixements i relats que la lectura els pot proporcionar. 

 

 

2.9.3 Segona llengua estrangera 

 
La segona llengua estrangera que estudia el nostre alumnat és francès. L’inici de la segona 

llengua és a 2n d’ESO per tal de facilitar l’adaptació al centre de l’alumnat a 1r i evitar la tria 

de matèries que ajuden a orientar el seu currículum posterior. 

L’alumnat que té bones competències per a les llengües és l’alumnat ideal per realitzar 

aquesta matèria. És responsabilitat del tutor/a, amb la col·laboració de l’equip docent, 

orientar sobre la conveniència de realitzar aquesta segona llengua. 

Si un alumne/a vol iniciar o abandonar aquest aprenentatge caldrà fer una valoració sobre la 

seva conveniència i que la família presenti la instància de la seva consideració. 

 

2.9.4 Utilització de rúbriques 

 
Des de totes les matèries hem adquirit el compromís d’utilitzar rúbriques d’avaluació 

reguladora amb l’objectiu de fer que l’alumnat participi activament en el seu procés 

d’avaluació. L’objectiu de la rúbrica no és utilitzar-la en el procés qualificador ni d’ús del 

docent. Intentem potenciar l’avaluació formativa de manera que els nois i noies tinguin 

coneixement del seu procés d’aprenentatge. 

Les rúbriques de caràcter general que utilitzem al centre són: la rúbrica d’expressió escrita, 
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exposició oral, la d’avaluació del quadern d’aprenentatge i les rúbriques dels treball de síntesi 

i projecte de recerca/ApS. A banda d’aquestes, cada departament té la potestat de crear les 

seves pròpies rúbriques. 

Un dels objectius que tenim com a centre és potenciar l'autoavaluació del nostre alumnat de 

manera que permeti una major consciència del seu procés d'aprenentatge. En aquesta línia 

es fa necessari que les rúbriques realitzades pels departaments es comparteixin amb la resta 

de departaments. 

A l’annex del document es troben les rúbriques utilitzades. 

2.9.5 Les llengües al centre: 

 

El treball de les llengües està desenvolupat en el projecte lingüístic del centre. Però en aquest 

apartat recollim els aspectes acordats pel centre. 

Tot professorat és professorat de llengües i és per això que no podem desvincular-nos de la 

competència comunicativa. 

Els acords presos de caràcter general envers les llengües són els següents: 

1. Fomentar l’expressió escrita entre el nostre alumnat en totes les matèries: redaccions de 

respostes, justificacions de procediments de resolucions d’activitats, textos de 

diverses característiques i altres. 

2. Tenir en compte, en totes les matèries, les competències constitutives de l’expressió escrita: 

competència discursiva (coherència i cohesió), competència de la correcció lingüística (lèxic, 

ortografia i morfosinaxi) i  dels aspectes formals (presentació i grafia). 

3. Utilitzar a totes les matèries la rúbrica sobre expressió escrita, aprovada per la Comissió 

Pedagògica i acceptada pels diferents departaments. 

4. Demanar a les diferents matèries que els nois i noies no realitzin respostes curtes en les diferents 

activitats, sinó que elaborarem activitats que permetin, per part de l’alumnat, la necessitat 
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de desenvolupar la resposta i argumentar-la. 

5. Les exposicions orals han de formar part de les nostres activitats diàries. És per això que, de 

manera més o menys elaborada, des d’exposicions de recerques realitzades a exposicions 

dels resultats d’un experiment o comunicació d’una opinió, els nois i noies han d’utilitzar 

aquesta estratègia comunicativa de manera habitual i per això, el professorat ho ha de tenir 

en compte en el disseny de les activitats de la programació 

6. També recollim la proposta de la Comissió LICS que és un acord de centre i suposa que cada matèria 

es compromet a realitzar una redacció al trimestre, la qual ha de contenir com a mínim el següent 

nombre de paraules: 

1r ESO 50 paraules 
2n ESO 75 paraules 
3r i 4t ESO 100 paraules 
Batx i CAS 125 paraules 
 

7. Per tal de millorar l'ortografia, es disposarà d’uns cartells a les aules que mostrin les faltes més habi-
tuals.   

 Per poder obtenir un assoliment excel·lent en les produccions escrites, caldrà que els escrits de l’alumnat 
tinguin poques o cap falta d’ortografia. 

 

 

Pel que fa al Batxillerat, les faltes d'ortografia es penalitzaran tenint en compte els següent barems: 

1- 1r Baxt : Descomptarem 0,1 per cada falta fins a un màxim d'2 punts. 

2- 2n Batx: Descomptarem 0,2 per cada falta fins a un màxim d'2 punts. 

        8.  Fomentar la lectura entre l’alumnat: 

 

a) Mantenir el projecte de lectura de 1r a 4t d’ESO, millorant-lo en tot allò que considerem 

oportú. 

b) Oferir un model de professorat lector amb suggeriments de lectura des de les 

diferents matèries. 
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c) Creació de la revista del centre. L’alumnat que porta a terme aquesta activitat és 

l’alumnat de 3r d’ESO en la matèria optativa que porta aquest nom. 

d) Crear en la revista digital o altre mitjà un espai de lectures recomanades per 

membres de la comunitat educativa. 

 9. Millorar la competència en llengua anglesa: 

Continuar i consolidar el projecte e-twinning en el centre. 

        

 

2.9.6 Acords de caràcter matemàtic 

 

Millorar la competència matemàtica: 

 

a) Fomentar el càlcul mental, anàlisi de percentatges, problemes de lògica en totes 

les matèries i contribuir entre tots i totes a la valoració de les matemàtiques en la vida 

quotidiana. 

b) Utilitzar en totes les matèries que treballen la geometria el full d’identificació de 

les figures geomètriques i les fórmules necessàries per a la seva aplicació. 

c) Buscar des de la matèria de matemàtiques propostes de millora dels 

aprenentatges dels diferents apartats constitutius de la matèria: numeració i càlcul; espai, 

forma i mesura; canvi i relacions i estadística. 

d) Es proposa introduir les equacions al tercer trimestre de 1r d’ESO des de la 

matèria de matemàtiques amb l’objectiu que es puguin utilitzar a 2n d’ESO a la matèria de 

Ciències de la Naturalesa. 

e) Introducció de l’ús de la calculadora a 3r d’ESO en operacions bàsiques. 

f) La relació entre les matèries de caràcter científico-tècnic és tal que es considera 

que si s’observen mancances de caràcter matemàtic en qualsevol matèria científica, caldrà 

reforçar aquestes mancances i comentar-les per tal de treballar i millorar des de diferents 

àmbits les bases matemàtiques. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 44 de 157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

g) Les matèries de caràcter científic hauran de revisar les programacions dels 

temes de les àrees de tecnologia i ciències naturals per tal d’evitar duplicitats de continguts 

i distribuir adequadament aquests. D'igual manera és del tot necessari planificar les sortides 

didàctiques de tecnologia i ciències naturals sobretot a 4t d'ESO i 1r de Batxillerat. 

h) Pel treball més dinàmic i enriquidor de les matemàtiques es considera la 

possibilitat de treballar per grups d’experts a la classe. Aquesta tècnica suposa formar grups 

de 4 o 5 alumnes i que un d’ells sigui el considerat expert i orienti al grup sobre resolucions 

matemàtiques o altres activitats matemàtiques encomanades a la classe. Es proposa que 

cada grup de la classe tingui una tasca diferent i després puguin explicar com han arribat a 

obtenir-la. 

i) Es considera que el joc no ha de ser l’objectiu del coneixement matemàtic però 

sí que en determinats moments pot ser un bon recurs. Per exemple joc amb les taules de 

multiplicar o altres operacions matemàtiques, com les fraccions. 

2.10 Els projectes als centres 

 

Els projectes són un recurs educatiu per tal de treball en equips cooperatius o col·laboratius 

al centre, és a dir, l’alumne/a és responsable del propi aprenentatge i de l’aprenentatge de 

la resta de companys/es en situació de coresponsabilitat amb l’objectiu d’arribar a fites 

comunes. 

El nostre institut està involucrat en aquesta estratègia d’ensenyament-aprenentatge amb 

l’objectiu d’augmentar els projectes que es realitzen en el centre. 

Projectes generals desenvolupats al centre: 

2.11 Programa de reutilització de llibres i material didàctic 

L’AMPA de l’Institut Gabriela Mistral, el curs 2013-2014, va implementar el projecte de 

reutilització de llibres, ampliant el que ja s’havia iniciat fa alguns cursos, amb la incorporació 

de la totalitat dels llibres de text. 
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L’objectiu que marca aquest projecte és el de facilitar a un preu raonable els llibres a les 

famílies, donada la situació econòmica que estem vivint. 

Les famílies que ho desitgin es podran acollir de forma voluntària al projecte posant-se en 

contacte amb l’AMPA. 

2.12 Projecte de teatre 

El centre ofereix a tot l’alumnat de 1r d’ESO una hora setmanal de teatre dins l’horari lectiu 

d’alternativa a la religió. Són classes amb el suport d’un professional extern al centre sota la 

supervisió del tutor/a, amb l’objectiu de fomentar la cohesió del grup, l’autoestima personal 

i els valors cívics. Durant els mesos d’abril-maig, dins la “Setmana jove” de Sant Vicenç, 

s’ofereix la representació oberta a les famílies en el teatre la Vicentina o a la mateixa sala 

d’actes de l’institut. 

 

2.13 Projecte de treballa a l’UPC (Universitat politècnica de Catalunya) de Castelldefels 

Durant cinc cursos s’ha realitzat el Projecte Mart XXI amb la UPC, per apropar el món de la 

tecnologia i la ciència als alumnes de 3r i 4t d’ESO i motivar-los per a futures carreres 

científicotecnològiques. Ara, fent un pas més, estem treballant conjuntament amb un projecte 

de sensors per a una ciutat desitjada en el futur, a través de l’Educació per la ciutadania i 

optatives de ciències de 4t d’ESO. 

 

2.14 Projecte Aprenent 

El centre ofereix a l’alumnat de 3r d’ESO, que segueix el curs amb moltes dificultats, l’opció 

de fer tallers prelaborals les darreres hores del matí en el Col·lectiu de Cultura Popular (MOP), 

i la seva continuïtat a 4t d’ESO en un grup reduït per a fer pràctiques laborals a empreses del 

municipi, amb un total de deu hores setmanals i contemplades en el seu currículum. És un 

projecte amb la col·laboració de l’Ajuntament i la supervisió d’inspecció i participació dels 

altres centres del municipi. 
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1. PERSONAL I SOCIAL 

 AUTOCONEIXEMENT 

 APRENDRE A APRENDRE 

 PARTICIPACIÓ 

2. LINGÜÍSTIC (CATALÀ I CASTELLÀ)  

 EXPRESSIÓ ESCRITA 

 COMUNICACIÓ ORAL 

3. CULTURA I VALORS  

 PERSONAL  

 INTERPERSONAL 

 

 La ponderació per  

 

 ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (Transversal):  1/3  ponderació (Moda). Es pot qualificar 

fins un AN  

 ÀMBIT LINGÜÍSTIC : ⅓ (Català i castellà) 

 CULTURA I VALORS :1/3 

 Qualificació AN (Àmbit personal i social) 

 

Els MOP s’avaluen en funció de les competències treballades a cadascun dels tallers. 
L’equip docent ha de determinar la vinculació entre la proposta i la matèria 

En el cas de no realitzar totes les hores d’una matèria per assistència al tallers, caldrà 
qualificar en funció de les hores realitzades. Aquest punt és tant pels MOP com per 
el PjA. 

 

 

2.15 Tallers d’estudi assistits (TEA) 

Els tallers d’estudi assistit és un servei ofert per l’Ajuntament de la nostra població amb 

coordinació amb el nostre institut per donar suport a l’estudi a tots aquells alumnes de 1r 

fins a 4t d’ESO que més ho necessiten. 

Actualment tenim un grup de 16 alumnes de 1r a 4t d'ESO. 

2.16 Programa PIDCES 

Des del curs 2013 – 2014 el centre participa en el programa del punt d'atenció juvenil 
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(PIDCES), en col·laboració amb l’Ajuntament i la Diputació. 

Una educadora social ve un dia a la setmana al centre, de 10.00 a 12.40 hores, amb 

presència als dos patis d'un punt d'informació juvenil, per atendre els alumnes i informar-los 

sobre temes d’interès per a adolescents I joves: associacionisme, lleure, cultura, recursos i 

equipaments municipals, entitats del poble, solidaritat, orientació acadèmica i professional, 

etc. 

2.17 Programa de Mediació de centre 

La mediació és un mètode per a resoldre disputes i conflictes. És un procés voluntari on 

s'ofereix a dues persones en conflicte la possibilitat que es reuneixin amb una tercera persona 

neutral (mediador), amb la finalitat de parlar sobre el seu problema i tractar d'arribar a un 

acord. Es tracta d'un servei educatiu que pren part en conflictes interpersonals a l'escola per 

tal d'aconseguir que les parts arribin a un acord per elles mateixes. 

Els mediadors són un grup d’alumnes que es formen al centre a través d’una optativa. També 

en formen part un grup de professors/es, amb prèvia formació. 

2.18 Programa Pla Català Esport a l’Escola 

El juny del 2007 es va constituir l’Associació Esportiva Escolar (AEE) per oferir activitats 

esportives en horari no lectiu als alumnes del nostre centre. Des d’ella es promou la 

participació del centre a les Trobades Esportives de Primària i Secundària a nivell territorial i 

nacional. Funciona en col·laboració directa amb el Consell Esportiu de la nostra comarca i 

amb l’Ajuntament, i amb el suport econòmic del Consell Català de l’Esport per portar a terme 

les activitats que es programin. 

L’oferta esportiva actual és de multiesport, i zumba dos dies diferents a la tarda i està adreçat 

als alumnes de 1r i 2n, i compta amb els alumnes de 4t com a dinamitzadors dins del projecte 

Aprenentatge i Servei. 

També es duu a terme una formació d’estiu dirigida a alumnes que volen esdevenir monitors 

dinamitzadors d’aquest mateix projecte. 
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2.19 Projecte TEI 

El projecte té com a objectiu orientar a l’alumnat de 1r sobre la millora de les relacions socials 

que puguin establir. 

És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre 

educatiu. 

Està dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i lʼassetjament escolar. 

Té caràcter institucional, implica tota la comunitat educativa. 

Els alumnes de 3r curs de secundària tutoritzen els de 1r. 

OBJECTIUS 

Prevenir les conseqüències de lʼassetjament escolar, personals, educatives i socials. 

Facilitar el procés dʼintegració dels alumnes. 

Crear un referent (tutor/a), per afavorir lʼautoestima i disminuir la inseguretat dʼespais i 

organitzacions desconegudes. 

Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i lʼassetjament, des dʼuna 

perspectiva preventiva i dissuasòria. 

Integrar la TOLERÀNCIA ZERO com un signe dʼidentitat del centre. 

 

2.20 Setmana de la ciència 

Cada any, al mes de novembre, i preferentment coincidint amb la Setmana de la Ciència i de la 

Tecnologia (SCT), que se celebra a àmbit internacional, es realitzen en el centre una sèrie d’acti-

vitats multidisciplinars i transversals organitzades pels diversos departaments didàctics junta-

ment amb el departament de Ciències Experimentals i de Tecnologia, per acostar els alumnes a 

l'àmbit cientificotecnològic. Fem experiments i tallers, conferències, miniprojectes i concursos 

entre diferents grups i nivells. Els darrers anys ens han visitat persones conegudes, com en Joan 
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Dausà o en Dani Jiménez, que han dinamitzat alguna d’aquestes activitats. Durant la celebració 

d’aquesta setmana, en la mesura del possible, no es podran realitzar sortides ni exàmens que 

puguin afectar. 

 

2.21 Jornada d’educació en valors 

El darrer dia del primer trimestre, abans de les vacances de Nadal, realitzem una jornada 

singular en la que tractem diferents valors. Per una banda, l’alumnat de Batxillerat i CCFF fan 

de monitors i monitores de l’alumnat d’ESO realitzant activitats en les que es treballa algun 

valor concret: solidaritat, respecte mediambiental, cooperació, igualtat i altres. I per una altra 

banda, convidem a diferents entitats municipals i d’àmbit internacional que expliquen als nois 

i noies quins programes de col·laboració realitzen. Algunes de les entitats que han col·laborat 

amb nosaltres han estat: SOS Racisme, ONCE, Bayt al Thaqafa, Centre diari Sant Josep, El 

Banc del Temps, Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, Associació Solidària pel Voluntariat 

Vicentí i altres. 

 

2.22 Sant Jordi 

Sant Jordi és la nostra jornada cultural, durant aquest dia ens dediquem a realitzar activitats 

literàries i artístiques amb la col·laboració externa d’algun escriptor o escriptora que ens 

explica la seva novel·la. 

Al final del dia realitzem un acte de reconeixement de les millors aportacions del nostre 

alumnat als diferents premis i concursos a què s’han presentat. 

 

2.23 Projectes per competències en llengües estrangeres 

Des del curs 2013-14 participem en projecte etwinnig per a 3r ESO. 

Fem conversa en anglès, teatre, cançons i activitats com el concurs “spelling bee”, per tal de 

millorar l’expressió oral anglesa a l’ESO i Batxillerat. 
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Per Sant Jordi, el concurs ”Treu la llengua” esdevé un mitjà per millorar la competència 

d’expressió oral. 

Fem de periodistes elaborant la revista digital del centre (optativa de 3r ESO). 

 

2.24 Projecte de lectura 

Fem lectura lliure 1 h setmanal, a part de les lectures prescriptives de 1r a 4t d’ESO, i n’intercan-

viem opinions i recomanacions. L’objectiu és fomentar el gust per la lectura. La informació més 

detallada sobre el projecte està explicat en el Projecte lingüístic de centre. 

 

2.25 Ronda de llibres 

És un concurs entre els instituts de la zona que té con a finalitat fomentar el treball lector. 

2.26 Lectura en veu alta 

És un concurs que té com a objectiu millorar la competència lectora i l’expressió oral dels 

alumnes. 

 

3. Protocol d’anàlisi de les competències bàsiques i proves diagnòstiques 

 

1- Constitució del grup d’anàlisi : l’objectiu de les proves diagnòstiques és ser element de 

reflexió de l’assoliment de les competències bàsiques per part del nostre alumnat. Aquest 

estudi suposa analitzar els resultats obtinguts, valorar la incidència i la repercussió en les 

diferents matèries del currículum, metodologies aplicades, etc. i, per últim, reorientar la tasca 

educativa tant en la distribució del currículum com en les estratègies metodològiques, 

dissenys d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, etc. 

Donat que al nostre centre ja tenim instaurada la Comissió Pedagògica amb  la 

representació de tots els Departaments Didàctics de d’ESO i Batxillerat, serà aquest 
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el grup de treball que portarà a terme l’anàlisi dels resultats i les propostes de millora 

juntament amb l’equip directiu. 

2- Un cop fet l’anàlisi pertinent es realitzaran dos tipus de reflexions. Per una banda una 

reflexió als Departaments Didàctics, principalment als departaments de les matèries 

instruments, però no únicament, ja que les matèries instrumentals tal com el seu nom indica 

són instruments per dotar de continguts propis altres matèries. I per l’altra, als equips 

docents. En aquella primera reflexió cal arribar a acords sobre la distribució dels continguts 

al llarg de l’escolarització obligatòria, les metodologies utilitzades, etc. I en la segona (equips 

docents) cal obtenir acords de treball entre matèries per tal de millorar els resultats obtinguts 

en l’assoliment de les competències. 

 

2- Les decisions preses es presentaran al claustre amb l’objectiu de ratificar-les o esmenar 

allò que es consideri i permetre que consti com un acord de treball de l’any en curs. Caldrà 

valorar la posada en pràctica a la memòria de centre i constarà com a decisió presa al 

programa anual de centre del curs següent. 

 

 

4. El Pla d’atenció a la diversitat 

El pla d’atenció a la diversitat del centre preveu diferents actuacions: algunes directament 

adreçades a situacions de diversitat i altres de caràcter general que tenen intenció d’incidir en 

les diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat. 

Com a centre, intentem potenciar mesures de caràcter universal de manera que facilitem la in-

tegració de l'alumnat amb mesures de caràcter preventiu i que potenciïn l'aprenentatge signifi-

catiu i facilitin la convivència de l'alumnat. 

4.1 Mesures de caràcter universal 

Algunes estratègies organitzatives i de seguiment de l’alumnat de caràcter universal: 
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 Distribució de l’alumnat 

L’agrupació de l’alumnat a 1r d’ESO és heterogènia, considerant que a totes les classes hi 

ha d’haver un percentatge de nois i noies similars, d’alumnat amb NEE i diferents nivells 

d’aprenentatge amb l’objetiu de poder atendre millor aquestes situacions i que formen 

part de la diversitat d’aprenentatges possibles. D’igual manera es farà una distribució de 

l’alumnat de les diferents escoles de primària als diferents grups de manera que tinguem 

al màxim de diversitat en cadascun dels grups. 

Aquesta distribució es manté al llarg de tota l’etapa i només es farà una excepció a 4t 

d’ESO, en què el grup de 4t C serà un grup del projecte de diversificació curricular (PDC). 

L’objectiu és preparar l’alumnat amb més dificultats per a una sortida professional vincu-

lada a les seves expectatives i interessos. 

Augment d’un grup més en cada curs de 1r fins a 3r d’ESO 

Amb l'objectiu de poder atendre de manera més personal a cada alumne/a, creem un 

grup més des de 1r fins a 3r d'ESO, de manera que la ràtio de l'alumnat baixa i el segui-

ment dels aprenentatges es fa més personalitzat segons les necessitats d'aprenentatge 

que puguin tenir. 

 L'acció tutorial i orientadora 
 

El seguiment personal i social de l'alumnat mitjançant l'acció tutorial és una eina bàsica en la 

detecció de necessitats i recerca de suports per a la millora de l'alumnat en totes les seves des-

treses. 

La funció tutorial i orientadora és un recurs molt present en el nostre centre i en l'organització 

que ens ajuda a seguir de manera propera el desenvolupament dels nois i noies de l’institut. 
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El full de seguiment acadèmic ha d’enregistrar les observacions, decisions i mesures realitzades 

respecte del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne/a i el seu contingut s’actualitza 

depenent de l’evolució de cada noi i noia. 

El full garanteix l’enregistrament de les mesures realitzades vers un alumne/a, el seguiment del 

procés d’ensenyament-aprenentatge i el correcte traspàs de la informació escrita als tutors/es 

de cursos posteriors. 

- Projectes globalitzats 

Els projectes globalitzats que realitzem al llarg de l’etapa tenen com a objectiu facilitar un apre-

nentatge significatiu i cooperatiu entre l’alumnat. Aquestes estratègies educatives faciliten la 

convivència i l’aprenentatge entre iguals permet que els nois i noies puguin millorar les seves 

competències, sigui quina sigui la situació de la qual parteixen. 

-Activitats competencials 

L’institut té com un dels seus objectius millorar el nombre d’activitats competencials que es 

realitzen als diferents àmbits. L’augment d’aquestes activitats permetrà que la majoria de les 

activitats que es realitzin siguin de caràcter significatiu, problemes complexos i contextualitza-

des. 

 

-L'avaluació reguladora de l'aprenentatge 

 

Amb l'aplicació de rúbriques, bases d'aprenentatge i altres sistemes d'avaluació pretenem que 

l'alumne/a prengui consciència del seu propi procés d'aprenentatge i reguli l'aprenentatge sa-

bent quines són les seves fortaleses i les seves debilitats.  

- Codocència 
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Una de les actuacions que valorem més positivament com a recurs d'atenció a la diversitat és la 

codocència a les matèries instrumentals que realitzem als primers cursos de l'ESO. Això ens per-

met realitzar un aprenentatge respectant els diferents ritmes i necessitats de cada alumne/a amb 

dos professionals a cadascuna de les aules. 

A la resta de nivells aquesta mesura s’utilitza en la mesura que es disposa de recurs de professo-

rat. 

4.2 Mesures addicionals 

 

- Grups de suport 

 

El grup de suport és un grup dinàmic que permet la incorporació successiva d’alumnat, 

així com el retorn de l’alumnat que assoleix els objectius a l’aula. Es disposa d’aquest re-

curs a segon i tercer d’ESO. 

El treball està condicionat a uns objectius concrets, de manera que l’alumne/a s’incorpora 

segons els objectius planificats pel professorat de la matèria i torna al grup classe un cop 

els ha assolit. 

El/la professional de l’aula de suport planificarà les activitats d’ensenyament-aprenen-

tatge i el seguiment a la fitxa abans esmentada. 

La revisió de l’assoliment d’objectius anirà de la mà dels dos professionals de la matèria 

(grup classe i aula de suport) i es prendran les decisions a l’equip docent. 

A l’inici de curs caldrà deixar un temps prudencial per iniciar les classes del grup de suport 

(15 dies aproximadament). Mentrestant, el professorat de suport hauria d'entrar a les 

classes de català/castellà/matemàtiques per conèixer els grups i prendre referència del 

que es pot fer, copsar les relacions del grup classe, els nivells d’aprenentatge, establir 

complicitat amb el professional del grup classe, etc. 
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El grup de suport no té per què ser un recurs únicament per problemes significatius 

d'aprenentatge; es pot fer un grup suport per treballar una estratègia d'aprenen-

tatge amb un grup reduït d'alumnes. 

La primera reunió de cada mes de departament de les matèries instrumentals es dedicarà 

a planificar els continguts, estratègies i metodologies de la matèria de manera coordinada 

entre la matèria del grup classe i la del grup de suport. 

En cada equip docent tenim un punt de l’ordre del dia dedicat a l’anàlisi i la generació de propos-

tes sobre diversitat. En aquest espai é son s’hauria de fer el seguiment de l’alumnat del grup de 

suport i poder coordinar els diferents professional que intervenen.  L’objectiu serà acordar ac-

tuacions i coordinar les accions que caldrà portar a terme. 

- Mòduls d’orientació professional (MOP) i Projecte aprenent  

 

Projecte Aprenent i grup d’adaptació curricular i MOP 

L’alumnat que participa en aquest projecte és un alumnat que té una adaptació curricular grupal 

(grup de diversificació curricular) i que realitza part del seu currículum fora del centre. 

És un projecte que dura dos cursos: 3r i 4t de l’ESO. 

Objectius generals:  

1- Complementar el currículum de l’alumnat amb (MOP) Matèries Optatives Prelaborals (3r ESO) 

i Estades d’aprenentatge dins les empreses (4t d’ESO) per tal d’oferir un escenari més adient a la 

realitat d’aquest alumnat. 

2- Facilitar a l’alumnat un itinerari formatiu orientat a una incorporació al mercat laboral amb 

majors garanties d’èxit. 

I els següents objectius més específics: 
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Desenvolupar eines i estratègies. 

 El domini del llenguatge oral i escrit que facilitin la inserció de l’alumnat a la vida sociola-

boral. 

 Potenciar el raonament, la lògica i l’experimentació per resoldre problemes de la vida 

quotidiana, en el procés de presa de decisions. 

 Afavorir la integració al món laboral i/o l’orientació cap a estudis posteriors, mitjançant 

el coneixement de diferents realitats laborals. 

 Facilitar l’autoconeixement de l’alumne/a sobre capacitats, habilitats, interessos i valors 

ocupacionals. 

 Desenvolupar hàbits i actituds que els permetin afrontar d’una forma autònoma i equili-

brada la pròpia activitat. 

 Ajudar a la formació d’una imatge ajustada d’ells mateixos desenvolupant un nivell 

adequat d’autoestima. 

 Valorar l’esforç i la superació de problemes, tot aprenent a tolerar la frustració buscant 

estratègies per afrontar les dificultats. 

-Projecte aprenent 

En el nostre centre l’alumnat que s’inscriu en aquest projecte és l’alumnat de 4t C. 

Aquest alumnat realitza l’horari a l’institut exceptuant el dimecres i dues hores terminals de dos 

altres diez de la semana en les quals l’alumnat pot realitzar les pràctiques a les empreses. 

Alguns dels objectius del Projecte Aprenent és desenvolupar les estratègies i habilitats socials 

que afavoreixin la relació amb els altres, sobretot pel que fa a la participació en les activitats, el 

respecte, la solidaritat i la tolerància, superant actituds d’inhibició i rebuig cap a les diferències. 

Tipologia d’alumnat per aquest projecte 
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És l’alumnat que participa en diferents programes de Diversificació Curricular ubicats a 4t de 

l’ESO. Serà aquell alumnat que ja ha tingut una formació en Matèries Orientadores Prelaborals 

(MOP) a 3r, conegut entre nosaltres com el col·lectiu. 

Tenen una tipologia variada però caracteritzada per ser aquells que no s’adapten a la dinàmica 

educativa de l’ESO, ja que la veuen molt allunyada als seus interessos i la seva realitat. 

Són alumnes amb baix rendiment escolar, que arrosseguen en la seva escolaritat i en el seu ren-

diment acadèmic un endarreriment, que no els permet aconseguir, en el seu grup classe ordinari, 

els objectius del curs, ni l'acreditació del títol de Graduat en ESO. 

Presenten un rebuig als marcs d’aprenentatge més teòrics, que es poden motivar mitjançant ac-

tivitats de caràcter més manipulatiu i experimental amb resultats immediats tangibles i aplica-

bles. 

Cal coordinar les empreses, els instituts i l’Ajuntament amb la supervisió de la Inspecció educa-

tiva. Es fa, per tant, imprescindible la figura d’una coordinació externa als instituts. Aquesta figura 

serà aportada per l’Ajuntament amb càrrec al Pla d’entorn, amb les funcions següents: 

Buscar les empreses del poble que acceptin participar d’aquest projecte per tal d’assegurar les 

pràctiques de tot l’alumnat durant tot el curs escolar. 

Portar la coordinació global del projecte i ser el punt de referència, tant per les mateixes empre-

ses com pels instituts. 

Assessorar i participar conjuntament amb el professorat, a inici de curs, en la confecció coordi-

nada dels itineraris de cadascun dels alumnes que participin en el projecte. 

Convocar i dinamitzar les reunions periòdiques de coordinació i seguiment conjunt entre els ins-

tituts. 
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D’altres funcions que de comú acord entre tots s’estableixin a mesura que la pràctica ho demani. 

Alumnat 

L’estada a les empreses ofereix la possibilitat d’un treball pràctic i manipulatiu, alhora que també 

ofereix un ambient de treball real que és diferent del que es porta a terme als instituts o als 

Crèdits Variables Prelaborals o Projectes. L’alumnat tindrà la possibilitat de cursar unes hores del 

seu currículum en contacte amb el món laboral. En concret, serà un terç de l’horari de l’alumne/a, 

és a dir, deu hores setmanals. 

El nombre d’alumnes que formarà part del projecte serà d’un màxim de 12 alumnes per institut 

i que estiguin cursant 4t d’ESO. 

En principi l’estada en una empresa serà quadrimestral, i cada alumne/a passarà per dues em-

preses diferents durant el curs escolar. Aquesta estada a diferents empreses els permetrà tenir 

més coneixements sobre diverses possibilitats laborals que els ajudarà a concretar els seus in-

teressos professionals i alhora descobrir les seves habilitats i aptituds. 

En cap cas podran coincidir dos alumnes en una mateixa empresa en el mateix horari. 

L’assignació d’un/a alumne/a a l’empresa l’establirà a l’inici de curs l’equip educatiu responsable 

de cadascun dels alumnes, de manera coordinada entre els tres instituts, amb el suport de la 

figura del tècnic de suport del projecte. 

Cada alumne/a haurà de complimentar periòdicament un full d’autoavaluació de la seva estada 

i un quadern de seguiment setmanal. 

Instituts 
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El responsable de l’alumnat és l’institut i, per tant, el tutor/a que tingui assignat o bé la persona 

a la qual l’institut li hagi delegat aquesta responsabilitat. En cap cas, doncs, la figura del tècnic de 

suport del projecte és el responsable de l’alumnat. 

Això vol dir que en el cas que es produís algun problema entre una empresa i un/a alumne/a, 

aquest problema l’ha de resoldre el professorat de l’institut, tot i que el tècnic de suport del 

projecte pugui fer de pont. Així mateix, el seguiment dia a dia i l’avaluació de l’alumnat és res-

ponsabilitat de l’institut. 

També és feina dels instituts elaborar les eines de registres i avaluacions i de complimentar-les, 

és a dir, els instituts tenen la responsabilitat de treure el profit didàctic i pedagògic al projecte, 

incloure’l en la seva programació i defensar-lo i justificar-lo davant la Inspecció educativa. 

De fet, i no cal oblidar-ho, el projecte és part del currículum de l’alumnat, però desenvolupat 

durant deu hores en espais diferenciats i, fins i tot, pot ser en horaris també diferents. 

Per fer aquest seguiment des dels centres hi haurà un perfil de tutor específic per al projecte. El 

coordinador/a Projecte Aprenent tindrà assignades les funcions següents: 

Elaborar l’itinerari de pràctiques de cada alumne/a quadrimestralment en coordinació amb la 
resta de centres. 

Participar en les reunions de coordinació del Projecte Aprenents. 

Supervisar l’assistència i la puntualitat de cada alumne/a a les empreses. 

Contactar amb l’empresa periòdicament per poder fer l’avaluació de l’alumne/a. 

Tutoritzar l’alumne/a en el seu procés de pràctiques. 

Resoldre les incidències que es puguin produir en l’estada de l’alumne/a a l’empresa. 

Per poder realitzar totes aquestes tasques de manera òptima i garantir un mínim de qualitat que 

ens asseguri una fidelització de les empreses, si més no en el primer any de funcionament, es veu 
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necessària una dedicació setmanal de tutorització, aplicant el criteri d’una hora per alumne/a 

cada quinze dies. 

Així doncs, si considerem que un quadrimestre té 16 setmanes, un seguiment quinzenal ho re-

dueix a 8 hores quadrimestrals per alumne/a. 

Si el grup fos de 10 alumnes, tindríem una necessitat de 80 hores quadrimestrals, que entre 16 

setmanes ens queda en 5 hores setmanals. 

Criteris d’avaluació i qualificació del Projecte i MOP 
 
Les fonts d’informació per a aquesta qualificació es basarà en: 

 L’empresa: a través del full de registre de l’empresa i la comunicació oral escola – em-
presa. 

 L’alumne/a: a través del full de registre i el quadern de seguiment. 
 El tècnic de suport del projecte: a través de les informacions que hagi pogut recollir i que 

l’institut desconegui. 

Els criteris seran aquells indicadors que reflecteixin les competències bàsiques associades, en es-

pecial els que fan referència a l’assistència, la puntualitat, al compliment de l’horari, l’acceptació 

de les condicions de treball, la responsabilitat, l’autonomia i la capacitat de treball. 

La nota màxima que es pot obtenir en qualsevol adaptació curricular o projecte de diversificació 

curricular és un AS (assoliment satisfactori). 

Avaluació MOP (Mòduls Orientació Professional) i Projecte Aprenent 

En el cas dels MOP (col·lectiu) a l’hora de qualificar es reflectirà la nota dels MOP en les matèries 

que preveuen competències treballades al MOP. Així, l’equip docent, a partir de la informació 

recollida pel coordinador/a del MOP, ha de considerar a quines matèries són més escaients les 

competències que han desenvolupat als MOP. 
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Les notes obtingudes se reflectiran en aquelles matèries que tenen alguna vinculació amb la feina 

realitzada. En concret, gran part d’elles correspondran a les competències social i personal. 

 

Mesures intensives 

SIEI (Suport intensiu d’escolarització inclusiva) 

La SIEI del nostre centre vol caracteritzar-se per ser inclusiva, flexible i personalitzada. 

Inclusiva: intentem que l'alumnat de la SIEI comparteixi els espais amb la resta de companys i 

companyes del seu grup, de manera que l’educadora i les orientadores, sobretot en els primers 

cursos, realitzen les seves intervencions dins de la classe. 

Flexible: s'intenta que a l'hora de crear l'espai d'intervenció es modifiqui depenent de les neces-
sitats de l'alumnat i adaptant-se a les situacions que es van produint. 

Personalitzada: cada alumne té una adaptació segons les seves necessitats cognitives, emocio-

nals i personals. 

Les competències que es tenen en compte com a treball de la SIEI són diverses i busquen la for-

mació integral de la persona. 

Es treballen els diferents aprenentatges cognitius, d'habilitats funcionals, competències perso-

nals, emocionals, interpersonals. 

Cada alumne té un horari personal d'intervenció, de manera que els aprenentatges lingüístics i 

matemàtics es treballen amb l'entorn SIEI. 

Per millorar l'aprenentatge i la integració de l'alumnat es requereix d'una coordinació contínua 

amb el professorat de nivell. Per millorar aquesta coordinació s'estableixen reunions periòdiques 

dels equips docents amb aquesta finalitat. 
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5 Concrecions curriculars de Batxillerat 

 

Principis generals dels estudis de Batxillerat 

D'acord amb el que estableix el decret 142/2008, d'ordenació dels estudis de 

Batxillerat, aquest respon a aquests principis generals i finalitat: 

El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos 

acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en 

vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pugui oferir una preparació 

especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o que 

en permeti la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat. 

Els alumnes poden romandre al Batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, 

consecutius o no. 

El Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i 

humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-

se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així 

mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior. 

 

5.1 Organització del Batxillerat al nostre centre 

 

 1r 2n  

Matèries comunes Llengua catalana i 

literatura 

2,5 2 

 

Llengua castellana i 

literatura 

2,5 2  

 

Llengua estrangera 3 3  
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Educació física 2 -  

 

Filosofia 3 -  

 

Història de la filosofia - 3  

 

Història - 3  

 

Tutoria 1 1  

 

Religió (voluntària) - -  

 

Treball de recerca    

Matèries de Modalitat Matèria modalitat 1 4 4 

 

Matèria modalitat 2 4  4  

 

Matèria modalitat 3 4 4  

 

Matèria modalitat 4 o 

optativa 

4 4  

 TOTAL 30 30 

 

Matèries Batxillerat (competències i criteris d’avaluació): 

 

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 
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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 recurs 
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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 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 66 de 157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

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. 

Avaluació de l’assignatura: 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 PARTICIPACIÓ ACTIVA 

DURANT LES CLASSES 

50% 

- Realitzar les sessions de manera participativa 

mostrant un bon nivell de coordinació, tècnica i 
tàctica. 

-Mostrar domini teòric sobre el contingut 
desenvolupat a classe. 

- Esforç personal 

 EXÀMENS I TREBALLS 

50% 

- Exàmens teòrics i/o pràctics de cada unitat didáctica. 

- Treballs en format teòric o pràctic. 

 PUNTS EXCLOENTS DE 

QUALIFICACIÓ 

- Assistència a classe, puntualitat 

- Hàbits higiènics (dutxa o/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 la seguent 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 
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activitat física. 

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 

 

Història d'Espanya 

Descripció de l'assignatura: 

Estudi dels fets polítics, econòmics, socials i culturals més rellevants de la Història d’Espanya 

des de 1808 fins als nostres dies. 

Avaluació de l’assignatura: 

L’avaluació serà contínua. Es faran exercicis, treballs, exposició de temes, dossier dels 

exercicis fets a classe i un control per a cada unitat treballada. La nota final sortirà dels 

controls realitzats (80% de la nota), dels treballs, exposicions , dossier dels exercicis fets i del 

control d’assistència i actitud vers l’assignatura (20% de la nota). 

Recuperació: 

Com l’avaluació és contínua i diària les recuperacions seran graduals en funció de la matèria 

donada. Si cal es farà una prova de recuperació dels temes suspesos. 

Pels alumnes que hagin aprovat la matèria i es vulguin presentar a les PAU d'Història  hi haurà 

una assaig de la prova de selectivitat obligàtoria sense repercussió a la nota de la matèria. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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o informacions estàndards. 

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 (Fundació Mona, 

Girona). 

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 creativa 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 
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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. 

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 tindran el valor del 80% de la nota. Els 

debats i treballs d'aula tindran el valor del 20% de la nota.  

 

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 
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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. 

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

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, Locke, Mill i Nietzsche. 

8. Realització de treballs diversos sobre els textos de: 

1. Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre 

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

2. Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI. 

3. 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). 

4. Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat i seccions II i IV de L'utilitarisme. 
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5. Nietzsche: Genealogia de la Moral (1ª part) i Sobre veritat i mentida 

en sentit extramoral. 

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

10. Ús del bloc de filosofia: 

https://sites.google.com/insgabrielamistral.cat/el-vuelo-de-la-

lechuga/historia-de-la-filosofia. 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. 

PERCENTATGES: 

Els exàmens i treballs tindran el valor del 80% de la nota. Els debats i treballs d'aula 

https://sites.google.com/insgabrielamistral.cat/el-vuelo-de-la-lechuga/historia-de-la-filosofia
https://sites.google.com/insgabrielamistral.cat/el-vuelo-de-la-lechuga/historia-de-la-filosofia
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tindran el valor del 20% de la nota.  

 

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, sense tenir en compte les faltes repetides 

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 
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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. 

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 
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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. 

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: 
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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 

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: del curs 

 -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 
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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. Les faltes repetides també bixen 0,10 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. 

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. 
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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. 

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 (2 hores per setmana a cada curs). S’aprofundeix 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 
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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/a vers la matèria.        

Recuperació: 

L´alumne/a 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 2n es farà una prova que serveixi com assaig de les PAU de caràcter voluntari. 

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. 
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 ·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 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. 

  

 Expressió oral, interacció i comprensió: 

  
  
  

  

  
 Bloc 1 

 (30%) 

 Tasca/activitat/prova  Percentatge 
  

 Què s’avalua? 
  

 Quan? 
  

 1. Participació oral (a classe i 
de forma remota) 

 Nota qualitativa  Producció, 
comprensió i 
interacció oral. 
Competència 
digital. 

 Tot el trimestre 

 2. Presentació oral en grup  15%  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 
 (70%) 

  

 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) 

 30%  Coneixement de 
la llengua 

 Prova 1: meitat 
de trimestre 

 Prova 2: final de 
trimestre 

 6. Prova d’escritura i 
comprensió de text 

 30%  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 

  

 ·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 
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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. 

Llengua Anglesa II 

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 
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or above in the final term. Each term the teacher will discuss in advance the assessement tasks and 

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 
( 30%) 

Assignment / task / test Percentage What is assessed? When? 
1. Oral participation (in class / 
remotely) 

Nota qualitativa Oral 
production,   compreh
ension and interaction. 

Digital competence 

All term 

2. Group oral presentation 15% Oral 
production,  comprehe
nsion and interaction 

End of term 

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

 

Written expression and comprehension: 

 
 
 
 
 
Block 2 
( 70%) 
 

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) 

30% Knowledge of 
language 

Test 1: mid term 
Test 2: end of term 

6. Writing and reading 
test 

30% Written production 
and comprehension 

End of term 

7. Learning Portfolio Nota 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 

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. 

 

MATÈRIES DE MODALITAT 
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Biologia I 

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. 

Bioquímica 

Biologia II 

Bioquímica: Glúcids i Lípids 

Metabolisme. 

Ecologia 

Microbiologia. 

Immunologia 

Genètica Mendeliana 
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Evolució. 

Biotecnologia 

Disseny d’experiments 

La biodiversitat. 

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. 
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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. 

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 

Descripció de l'assignatura: 

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. 
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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. 

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 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 91 de 157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

lligada al sexe), interpretant la recombinació genètica. 

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: 

Exàmens 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 
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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. 

  

 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. (8 punts) 

- El valor de línia (0,5 punts) 

- La pulcritud i netedat (0,5 punts) 

- La precisió i el traç (1 punt) 

- Presentació en el dia establert. 

Aquesta valoració (8+0,5+0,5+1) passarà a ser (7+1+1+1) al segon trimestre i 

(6,5+1+1+1,5) al tercer trimestre. 

DIA A DIA 

És de vital importància que l’alumne disposi del material tècnic necessari, en tingui 

cura i el porti cada dia a l’aula. El material ha de ser propi doncs el coneixement del 

mateix influeix en el desenvolupament de les habilitats relacionades amb la 

matèria. 

DOSSIER 

L’alumne haurà de realitzar i presentar un recull de totes les activitats treballades a 

classe. Caldrà trobar-hi els apunts de classe, les làmines i exercicis fets a classe i a 

casa i totes les correccions realitzades durant el trimestre. Té caràcter obligatori. 

S’entregarà en forma de dossier o carpeta de treball al finalitzar el trimestre. 
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Es valorarà: 

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

- la pulcritud i claredat dels apunts (2 punts) 

- la correcció de les làmines i les notes de millora fetes a l’aula (2 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. 

CONTROLS 

Es farà, com a mínim, un control per cada bloc. 

Es qualificaran els controls de la següent manera: 

- La correcta resolució del exercicis i la seva finalització (8 punts) 

- El valor de línia (0,5 punts) 

- La pulcritud i netedat (0,5 punts) 

- La precisió i el traç (1 punt) 

Aquesta valoració (8+0,5+0,5+1) passarà a ser (7+1+1+1) al segon trimestre i 

(6,5+1+1+1,5) al tercer trimestre. 

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: 
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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 en bon estat. 

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. 

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 nivell 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% 

Exercicis realitzats a classe i a casa 35% 

Actitud a classe: interès i participació 5% 
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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 a 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. 

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 per 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. Per als alumnes que no tinguin 

el curs superat servirà per recuperar aquells blocs suspesos. 

 

Economia 

Descripció de l'assignatura: 

L’optativa d’economia pretén que l’alumne/a 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. També pretén ampliar coneixements previs que ja ha vist en les 

ciències socials que ha cursat durant l’ESO. 

 

Avaluació de l’assignatura: 

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ 

 

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

o Deures i participació a classe. 
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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: 0,1 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. 

 

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. 

Economia de l’empresa I i II 

Descripció de l'assignatura: 

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

 

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

o 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: 0,1 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. 

 

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

 

Física I 

Descripció de l'assignatura: 

La Física és una àrea de la ciència que intenta explicar el comportament i l’estructura de la 

matèria, des de les partícules més petites (quarks, electrons…) fins a les més grans (planetes, 

estrelles, galàxies…). En el batxillerat s’estructura en dos anys, a raó de 4 hores setmanals, i 

els continguts de primer curs (Física I) són imprescindibles per cursar el segon curs (Física II). 

La Física és una matèria que forma part dels estudis universitaris de caire científic i tècnic i 

també és necessària per a un ampli nombre de famílies professionals presents en la formació 

professional de grau superior. 

 

Objectius 

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

següents: 

1. Comprendre i aplicar els conceptes, lleis, teories i models més importants de la física, 

així com les estratègies que s'utilitzen en la seva elaboració i contrastació 

experimental. 
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2. Comprendre la importància de la física per abordar nombroses situacions quotidianes 

i per aportar solucions a problemes com la manca de recursos energètics, el canvi 

climàtic i l'escalfament global. 

3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies de recerca pròpies de les ciències 

(plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis, cerca d'informació, elaboració 

d'estratègies de resolució, disseny experimental, tractament de dades experimentals, 

anàlisi i comunicació de resultats, etc.), per a la construcció de models físics 

coherents, amb capacitat explicativa i predictiva dels fenòmens que s'estudien. 

4. Reconèixer i evidenciar el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, en particular 

en la fase d'elaboració d'hipòtesis i construcció de models, analitzant i comparant 

hipòtesis i teories contraposades amb la finalitat de desenvolupar un pensament 

crític, així com valorar les aportacions que els grans debats científics han aportat al 

desenvolupament de la física. 

5. Familiaritzar-se amb la terminologia física actual i utilitzar-la de manera habitual en 

expressar-se i comunicar-se en l'àmbit científic, i conèixer la diferència de significat 

de molts termes que s'utilitzen en l'experiència diària amb un significat diferent. 

6. Emprar l'instrumental bàsic d'un laboratori de física, així com conèixer algunes 

tècniques específiques aplicant les normes de prevenció i seguretat a l'ús en el marc 

del laboratori. 

7. Planificar i realitzar treballs de recerca que impliquin el disseny d'experiments i l'ús 

d'equips informàtics per contrastar hipòtesis o resoldre problemes teòrics i pràctics 

plantejats en el desenvolupament dels continguts d'aquesta matèria. 

8. Obtenir i analitzar la informació sobre física disponible en diferents fonts per tal de 

realitzar recerques sobre temes de física d'interès, i saber utilitzar el llenguatge i les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació per poder analitzar, comunicar i 

debatre els temes investigats. 
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9. Adquirir una visió global del desenvolupament teòric i pràctic de la física i del paper 

que pot tenir en la societat actual per contribuir a la consecució d'un futur sostenible, 

a través de la conservació, protecció i millora del medi natural i social, i conèixer 

alguns dels reptes actuals a què s'enfronta la investigació en física. 

10. Reconèixer la dimensió cultural de la física per a la formació integral de les persones, 

així com les seves repercussions en la cultura i el pensament, la societat i el medi 

ambient, i prendre consciència de la importància d'impulsar desenvolupaments 

científics que responguin a les necessitats humanes i contribueixin a fer front als 

greus problemes de la humanitat. 

11. Participar amb criteris fonamentats, com a ciutadans i estudiants de ciències, en la 

necessària presa de decisions entorn de problemes locals i globals a què s’afronta la 

humanitat en els quals la física pugui fer alguna aportació. 

 

Competències  de la matèria 

          Competència  en indagació i experimentació 

 Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència 

Competència en la comprensió i capacitat d'actuar sobre el món físic 

 

Continguts 

Els continguts d’aquest curs s’agrupen en cinc grans blocs: 

o Les imatges. 

o El moviment. 

o L'univers mecànic. 

o L'energia. 

o El corrent elèctric. 
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Avaluació i recuperació: 

En cada avaluació es faran un mínim de dos exàmens, en els quals s'ha de treure un  mínim 

de 3 per fer mitja. 

L'avaluació és contínua, amb la qual cosa, es tindrà en compte per a l'avaluació el progrés 

dels alumnes i el lliurament de totes les activitats d'avaluació que poden ser: 

 Nota d’exàmens, controls i examen final d'avaluació. 

Dossier de la unitat didàctica(apunts i exercicis). 

 Nota de pràctiques. 

 Treballs, lectures, etc... 

 Assistència a classe. 

 Lliurament a temps dels treballs, dossiers, etc… 

  Actitud i comportament a classe i a les pràctiques. 

 Realització dels deures. 

 Portar el material a classe. 

 

No s’acceptarà cap treball o dossier fora de la data establerta. 

 

Notes de la primera, segona i tercera avaluació: 

 

o Si la nota és igual o superior a 5 l’avaluació queda aprovada, si no restarà 

suspesa. 

O Per poder fer mitja entre les diferents unitats didàctiques la nota mínima de cada 

examen ha de ser superior al 3. 

 

Recuperació d'avaluacions pendents: 

 

o  Es farà una recuperació per avaluació que consistirà en un examen de tots els 

continguts de l’avaluació. Si la nota és inferior a l’obtinguda per  avaluació, 
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sempre es mantindrà el valor més alt. 

O El lliurament del dossier de l'avaluació serà optatiu. 

 

Nota final de curs: 

 

o  Durant la tercera avaluació es podrà fer un examen final amb els continguts de 

tot el curs, que pot servir per millorar la nota o per recuperar el curs seguint les 

indicacions del centre. 

 La nota final de curs és la mitja de les notes de les tres avaluacions sempre que la 

nota de cadascuna sigui igual o superior a 4. No es pot aprovar la matèria amb dues 

avaluacions suspeses. Si la mitja és igual o superior a 5, la matèria queda aprovada, sinó 

restarà suspesa. 

 

Convocatòria extraordinària: 

 

o Els alumnes que no hagin superat la matèria en convocatòria ordinària hauran 

d’anar a la convocatòria extraordinària que consistirà en un únic examen amb 

tots els continguts de la matèria. La nota de curs és la nota que l’alumn/a hagi 

tret en aquest examen sempre que no sigui inferior a la nota mitjana del curs. 

 

Física II 

Descripció de l'assignatura: 

La Física és una branca de la Ciència que estudia la naturalesa (comportament, estructura, 

etc.) de la matèria, des de les partícules més petites fins a les més grans. Com les altres 

disciplines científiques, la Física constitueix un element fonamental de la cultura del nostre 

temps, que inclou també els coneixements científics i les seves implicacions. Així mateix, el 

currículum de Física inclou els continguts que permetin abordar amb èxit estudis posteriors, 
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atès que la Física és una matèria que forma part dels estudis universitaris de caire científic i 

tècnic i és necessària per a un ampli nombre de famílies professionals presents en la formació 

professional de grau superior. 

 

Objectius 

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

següents: 

1. Comprendre i aplicar els conceptes, lleis, teories i models més importants de la física, 

així com les estratègies que s'utilitzen en la seva elaboració i contrastació 

experimental. 

2. Comprendre la importància de la física per abordar nombroses situacions quotidianes 

i per aportar solucions a problemes com la manca de recursos energètics, el canvi 

climàtic i l'escalfament global. 

3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies de recerca pròpies de les ciències 

(plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis, cerca d'informació, elaboració 

d'estratègies de resolució, disseny experimental, tractament de dades experimentals, 

anàlisi i comunicació de resultats, etc.), per a la construcció de models físics 

coherents, amb capacitat explicativa i predictiva dels fenòmens que s'estudien. 

4 Reconèixer i evidenciar el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, en particular 

en la fase d'elaboració d'hipòtesis i construcció de models, analitzant i comparant 

hipòtesis i teories contraposades amb la finalitat de desenvolupar un pensament 

crític, així com valorar les aportacions que els grans debats científics han aportat al 

desenvolupament de la física. 

5. Familiaritzar-se amb la terminologia física actual i utilitzar-la de manera habitual en 

expressar-se i comunicar-se en l'àmbit científic, i conèixer la diferència de significat 

de molts termes que s'utilitzen en l'experiència diària amb un significat diferent. 

6. Emprar l'instrumental bàsic d'un laboratori de física, així com conèixer algunes 
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tècniques específiques aplicant les normes de prevenció i seguretat a l'ús en el marc 

del laboratori. 

7. Planificar i realitzar treballs de recerca que impliquin el disseny d'experiments i l'ús 

d'equips informàtics per contrastar hipòtesis o resoldre problemes teòrics i pràctics 

plantejats en el desenvolupament dels continguts d'aquesta matèria. 

8. Obtenir i analitzar la informació sobre física disponible en diferents fonts per tal de 

realitzar recerques sobre temes de física d'interès, i saber utilitzar el llenguatge i les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació per poder analitzar, comunicar i 

debatre els temes investigats. 

9. Adquirir una visió global del desenvolupament teòric i pràctic de la física i del paper 

que pot tenir en la societat actual per contribuir a la consecució d'un futur sostenible, 

a través de la conservació, protecció i millora del medi natural i social, i conèixer 

alguns dels reptes actuals a què s’afronta la investigació en física. 

10. Reconèixer la dimensió cultural de la física per a la formació integral de les persones, 

així com les seves repercussions en la cultura i el pensament, la societat i el medi 

ambient, i prendre consciència de la importància d'impulsar desenvolupaments 

científics que responguin a les necessitats humanes i contribueixin a fer front als 

greus problemes de la humanitat. 

11 Participar amb criteris fonamentats, com a ciutadans i estudiants de ciències, en la 

necessària presa de decisions entorn de problemes locals i globals a què s’afronta la 

humanitat en els quals la física pugui fer alguna aportació. 

 

Competències  de la matèria 

          Competència  en indagació i experimentació 

 Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència 

 Competència en la comprensió i capacitat d'actuar sobre el món físic 
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Continguts 

Els continguts d’aquesta matèria en segon curs són: 

o Les ones i el so. 

o Els planetes i satèl·lits 

o La nova visió de l’Univers. 

o Les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i motors. 

o El camp elèctric. 

 

Avaluació i recuperació 

Es farà un mínim de dos exàmens per avaluació. 

La nota de cada avaluació és la mitja ponderada de cada UD que s'ha fet durant l'avaluació. 

En cada UD s'avalua: 

o  Proves escrites, la nota mínima per ponderar amb altres activitats és un 3. 

o  Lliurament dels exercicis PAU. 

o  Lliurament d'un resum de la unitat didàctica. 

o  Lliurament del dossier i feina feta a classe (opcional, només pujarà nota). 

o  Actitud (assistència, comportament, participació…). 

 

 

Notes de la primera, segona i tercera avaluació: 

 

o Si la nota és igual o superior a 5 l’avaluació queda aprovada, si no restarà 

suspesa. 

o Per poder fer mitja entre les diferents unitats didàctiques la nota mínima de cada 

examen ha de ser superior al 3. 

 

Recuperació d'avaluacions pendents: 
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o Es farà una recuperació per avaluació, que consistirà en un examen de tots els 

continguts de l’avaluació. Si la nota és inferior a l’obtinguda per  avaluació, 

sempre es mantindrà el valor més alt. 

 El lliurament del dossier de l'avaluació serà optatiu. 

 

Examen PAU que hi haurà a final de curs en les dates establertes pel centre: 

 

o Pels alumnes amb el curs aprovat, la nota de l'examen servirà per modificar la 

nota final segons la puntuació treta. 

o Pels alumnes amb una avaluació suspesa (i que compleixen les condicions de 

recuperació del centre) l'examen servirà per poder recuperar aquesta avaluació. 

 

Nota final de curs: 

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

o La nota final de curs és la mitja de les notes de les tres avaluacions (sempre que 

la nota de cadascuna sigui igual o superior a 4) augmentada segons la nota 

extreta en examen PAU que es farà a final de curs. Si la mitja és igual o superior 

a 5, la matèria queda aprovada, sinó restarà suspesa. 

 

Convocatòria extraordinària: 

 

o Els alumnes que no hagin superat la matèria en convocatòria ordinària, hauran 

d’anar a la convocatòria extraordinària que consistirà en un únic examen amb 

tots els continguts de la matèria. La nota de curs és la nota que l’alumne/a hagi 

tret en aquest examen sempre que no sigui inferior a la nota mitjana del curs. 
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Geografia 

Descripció de l'assignatura: 

Consisteix en 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. 

3. Geografia de la Població: Demografia, Urbanisme. 

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

 

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 
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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 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). 

 

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: 
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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. 

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 
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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 

 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. 

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

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

 Proves parcials i una prova escrita de caràcter global. 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: 

 Activitats i proves recollides durant el trimestre (30%) 

 Dossier amb les activitats d'aula, apunts i activitats voluntàries (10%) 

 Proves parcials, amb un valor d'almenys un 30% de la nota final de trimestre i una prova 

escrita de caràcter global amb un valor del 30%. 

 Hi haurà una prova global a final de curs, amb caràcter de recuperació per a qui hagi suspès 

l'avaluació contínua. 

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 
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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. 

 

Història de l’Art 

Descripció de l'assignatura: 

Consisteix en estudiar els principals estils artístics de cada període de la Història, 

analitzant la seva evolució i influències en la nostra societat actual. 

Enfocarem la matèria en tres grans àmbits artístics: arquitectura, escultura i pintura. 

Tanmateix identificarem i analitzarem les obres mestres més destacades de cada 

àmbit artístic així com les tècniques emprades en cadascuna d’elles. 

 

Continguts bàsics de la matèria: 

Dividim la matèria en cinc blocs corresponents amb els períodes artístics principals: 

1. Època clàssica greco-romana 

a. arquitectura grega 

b. escultura grega 

c. arquitectura romana 

d. escultura romana 

2. Època medieval 

a. art paleocristià, bizantí i islàmic 

b. art romànic 

c. art gòtic 

3. Època moderna 

a. Renaixement i Manierisme 

b. Barroc i Rococó 
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4. Època contemporània (primera part: finals segle XVIII i segle XIX) 

a. arquitectura 

b. escultura 

c. pintura 

5. Època contemporània (segona part: segle XX) 

a. arquitectura 

b. escultura 

c. pintura 

d. art conceptual 

 

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 poder seguir el curs. S’aplicarà la normativa 

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

 

Recuperació 
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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). 

Literatura castellana 

Descripció de l'assignatura 

Aquesta assignatura té com a principal objectiu l’estudi de la literatura des de l’Edat Mitjana fins 

a l’actualitat. Es porta a terme un estudi de les manifestacions literàries més significatives de la 

literatura castellana, tenint en compte especialment les lectures de la matèria (sis al llarg del 

curs). 

 

 

Competència literària 

 

Llegir sis obres clau de la literatura castellana (La Celestina, Antología poética del Siglo de Oro 

(20 poemes), El Quijote, Fuenteovejuna, La Regenta, Mi hermana Elba y Los altillos de 

Brumal), contextualitzar-les, conèixer els respectius autors, a més dels períodes més significatius 

de la nostra literatura; comentar les obres adequadament, identificant els gèneres, interpretant i 

valorant els recursos literaris dels textos. 

 

Continguts 

 

Estudi dels periodes literaris des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. L’alumnat que hagi escollit 

la especialitat de literatura castellana haurà de llegir les obres esmentades. 

 

Avaluació de l’assignatura 

 

Demostrar oralment i per escrit l’assoliment dels continguts literaris. 
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Es realitzaran un mínim de 2 exàmens per trimestre: un exàmen de continguts dels periodes 

literaris i altre sobre els llibres de lectura obligatòria. També es faran exercicis que serveixin com 

assaig de les PAU. L’alumnat haurà d’aprovar amb un mínim de cinc. 

 

Recuperació 

 

En cas de suspendre un trimestre, l´alumnat haurà de recuperar-lo al juny. En cas de suspendre 

tota la materia, haurà de recuperar-la al juny. 

LITERATURA UNIVERSAL 

La literatura universal té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de l'alumnat, adquirida 

durant les etapes educatives anteriors i en la matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat. 

L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d'obres o de fragments 

representatius. Per mitjà de la literatura es pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió del món i 

ampliï. 

Objectius: 

La matèria de literatura universal del batxillerat té com a finalitat el 

desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar, i valorar de manera crítica textos 

(complets o reculls de fragments representatius), de diferents gèneres literaris 

per tal d'interpretar-ne l'expressió de diferents contextos històrics i socials i 

com a element cabdal de plaer i d'enriquiment personal, valorant les 

aportacions de la literatura a la comprensió, representació i interpretació del 

món i de la peripècia humana. 

2. Conèixer, a partir de lectures d'obres completes o fragments representatius, 

les característiques i recursos dels gèneres, i les principals dades dels autors 

i autores i obres més representatius dels moviments estètics que configuren 

la literatura universal. 

3. Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura, i reconèixer les 

representacions de la realitat, tot precisant les relacions que s'estableixen 

entre autors i obres de diferents moments o tradicions literàries. 
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4. Identificar i comentar, a través de la lectura i, si cal, amb el suport d'altres 

mitjans, els temes que hi apareixen i el tractament que se'n fa segons el 

moment i la tradició literària. 

5. Observar i analitzar les relacions que es poden establir entre les obres 

literàries i les de qualsevol manifestació artística: musicals, plàstiques, 

cinematogràfiques, audiovisuals. 

6. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en els comentaris necessaris 

per a la construcció de coneixements i la realització de tasques acadèmiques. 

7. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes 

literaris que prenguin com a base la lectura d'obres, per descriure les 

característiques observades, les contextualitzacions, els temes, entre altres. 

8. Usar de manera crítica les fonts bibliogràfiques adequades per a l'estudi de 

la literatura a fi d'obtenir, interpretar i valorar informació i opinions diferents, 

i emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de l'informació i la 

comunicació. 

9. Construir, per a la comunicació dels treballs literaris, discursos orals, escrits 

o audiovisuals coherents, correctes i adequats, i amb l'ús dels recursos 

adients, incloent-hi les TIC, a les diverses situacions de comunicació i a les 

diferents finalitats comunicatives de l'àmbit acadèmic i ser crític amb les 

pròpies produccions, per millorar-ne l'eficàcia comunicativa. 

10. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports i mitjans, a 

partir dels models literaris llegits i analitzats. 

11. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques per 

a una comunicació més bona amb totes les persones, comprenent alhora 

el valor relatiu de les convencions socioculturals i evitant els estereotips 

lingüístics i no lingüístics que comporten judicis de valor i prejudicis. 

12.  

Criteris d’avaluació: 
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Com a consideracions generals es tindrà en compte: 

 

Activitats avaluables, orals i escrites; la participació en les tasques dirigides i el treball 

autònom: 

 

· Exàmens de la matèria treballada a classe. 

· Anàlisis i comentari de textos i obres. 

· Treballs d’investigació, bibliogràfics, etc. 

· Propostes de debats, exposicions orals, simulacions, etc. 

 

Es completen les dades amb l’observació sistemàtica durant les activitats 

d’aprenentatge (graelles d’observació); la valoració d’apunts, pautes de treball, 

etc. que es realitzen a classe sobre cada tema del programa i sobre els textos. 

 

Una participació activa, reflexiva i crítica. 

 

Les lectures obligatòries s’avaluen dins dels continguts dels exàmens i en 

l’expressió oral. 

 

Les faltes d’ortografia resten 0,1p. de la nota. 

 

Hi ha tres avaluacions al llarg del curs i la nota s’elabora de la següent manera: 

 

· Un 15 % de la nota té en compte l’actitud i les actuacions de l’alumne (Nota 

de classe). Es consideren aquests ítems i es puntuen segons les anotacions 

que al llarg de l’avaluació es van prenent (graella d’observació): 

 

- Interès demostrat: aportacions voluntàries realitzades. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 120 de 

157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

- Participació, deures, bona presentació. 

- Assistència i puntualitat, actitud, comportament. 

- Portar el material per a treballar les lectures a classe. 

 

· Un 85 % de la nota s’elabora fent una mitja amb les notes dels exàmens, 

treballs, control de lectura, expressió escrita, expressió oral… 

La nota final de l’avaluació suma els dos valors. S’aprova amb una puntuació 

mínima de 5. 

 

Recuperació: 

 

Si un alumne, durant l’avaluació, no es presenta a un examen, no presenta un treball, no realitza 

una exposició oral, etc. haurà de presentar un justificant mèdic o oficial. Si es considera 

justificable, es fixarà una data per fer el control que li falta, presentar el treball, etc. D’aquesta 

manera es completaran els registres presos durant l’avaluació, i es podrà realitzar l’estimació de 

nota. 

Els alumnes que no superin l’avaluació o que no presentin el justificant mèdic o oficial, s’hauran 

de presentar a un examen complementari de tota l’avaluació. Aquest examen serà de caràcter 

obligatori, si l’alumne no es presentés, l’examen es qualificaria amb un 0. 

 

 

 

Llatí I i II 

Descripció de l'assignatura: 

La matèria preveu dues grans vessants: la llengua i la civilització (a 1r) i la literatura (a 2n), 

entenent que aquests apartats no són compartiments aïllats.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 
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uneixen la tradició grecollatina amb el nostre món, a constatar la seva pervivència material i 

espiritual, 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 de la matèria, atès que no s’ha pogut fer el seguiment, 

el resultat de l’avaluació contínua de l’alumne/a 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. Comprendre i interpretar el contingut de textos originals de dificultat adequada al 

nivell, preferentment en prosa i narratius o descriptius. 

 

2. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i explícita quan 

es consideri oportú. 

 

3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures 

gramaticals o d'unitats lingüístiques. 

 

4. Conèixer els principals autors de la literatura llatina, llurs obres i el gènere a què 

pertanyen, i copsar la influència que han tingut. 

 

5. 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 
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raonadament. 

 

6. Descriure alguns trets històrics, socials, religiosos, d'organització política, de la 

tècnica, de l'art o de la vida quotidiana que caracteritzen el món romà. 

 

7. Reconèixer en el lèxic de les llengües romàniques paraules d'origen llatí i identificar 

canvis experimentats al llarg de la seva evolució 

 

8. 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. 

 

9. Reconèixer i valorar raonadament alguns exemples de la pervivència del llegat 

clàssic en el passat i en l'actualitat. 

 

10. 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. 

• Treballs individuals o en grup de recerca sobre civilització llatina, almenys un al llarg 

del curs (1r). 
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• Lectura de dues obres literàries (completes o de fragments seleccionats), 

prescriptives per a les PAU 2016, i realització d'activitats (2n curs): 

o Plaute, Miles gloriosus (El soldat fanfarró). 

o Virgili, Eneida. Selecció de fragments. 

o A més, a classe llegirem poemes i fragments seleccionats de cada 

autor. 

• 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 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: 

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

o Traducció de textos i d'altres activitats proposades per fer a casa o a l'aula, proves parcials 

de gramàtica… (10%). 

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

(80%). 

 

Recuperació: 

S'establiran 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 (2n curs) o setembre 
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(1r curs) en la data que estableixi l'Institut. 

 

 

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 

 

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

o 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: 0,1 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 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 125 de 

157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

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 a 2n de Batxillerat i al setembre per a 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. 

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 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…). 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 126 de 

157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

Avaluació de l’assignatura: 

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ 

 

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

o 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: 0,1 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. 

 

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 a 2n de Batxillerat i al setembre per a 1r  

amb una prova que contemplarà tota la matèria. La nota de l’examen de recuperació global 

és la nota final del curs. 
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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. 

Química I 

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 fertilitzants 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. 

Objectius 

La matèria de química del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 

següents: 

1. Comprendre els conceptes, lleis, teories i models més importants de la química, així 

com les estratègies que s'utilitzen en la seva elaboració i contrastació 

experimental. 

 

2. Comprendre la importància de la química per abordar nombroses situacions 

quotidianes, i per aportar solucions a problemes com l'obtenció d'aliments, de 

materials, de medicaments i d'energia amb el mínim impacte en el medi 

ambient. 

 

3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies investigatives pròpies de les ciències 
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(plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis, cerca d'informació, 

elaboració d'estratègies, de resolució de problemes, disseny d'experiments, 

anàlisi i comunicació de resultats, etc.), per a la construcció de models químics 

coherents, amb capacitat explicativa i predictiva dels fenòmens que s'estudien. 

 

4. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, en particular en la fase 

d'elaboració d'hipòtesis i construcció de models, analitzant i comparant 

hipòtesis i teories contraposades amb la finalitat de desenvolupar un 

pensament crític, així com valorar les aportacions que els grans debats 

científics han implicat per al desenvolupament de la química. 

 

5. Familiaritzar-se amb la terminologia fisicoquímica actual per poder utilitzar-la de 

manera habitual en expressar-se i comunicar-se en l'àmbit científic, i conèixer 

la diferència de significat de molts termes que s'usen en l'experiència diària 

amb un significat diferent. 

6. Familiaritzar-se amb l'ús de l'instrumental bàsic de química, així com conèixer 

algunes tècniques específiques, tenint en compte les normes de seguretat per 

a l'ús dels productes químics i el maneig del material i de les instal·lacions. 

 

7. Planificar i realitzar treballs investigatius que impliquin el disseny d'experiments i 

l'ús d'equips informàtics per contrastar hipòtesis o resoldre problemes teòrics i 

pràctics plantejats en el desenvolupament dels continguts d'aquesta matèria. 

 

8. Obtenir i analitzar la informació química disponible a Internet per tal de fer recerques 

sobre temes químics d'interès, i saber utilitzar el llenguatge i les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació per poder analitzar, comunicar i 

debatre els temes investigats. 
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9.  Adquirir una visió global del desenvolupament teòric i pràctic de la química i del 

paper que pot tenir en la societat actual per contribuir a la consecució d'un 

futur sostenible, a través de la conservació, protecció i millora del medi natural 

i social, i conèixer alguns dels reptes actuals a què s’afronta la investigació 

química. 

 

10. Reconèixer la dimensió cultural de la química per a la formació integral de les 

persones, així com les seves repercussions en la societat i en el medi ambient, 

i prendre consciència de la importància d'impulsar desenvolupaments 

científics que responguin a les necessitats humanes i contribueixin a fer front 

als greus problemes de la humanitat. 

 

11. Participar amb criteris fonamentats, com a ciutadans i, si escau, com a futurs 

científics, en la necessària presa de decisions al voltant de problemes locals i 

globals a què s’afronta la humanitat en els quals la química pugui fer alguna 

aportació. 

 

 

Competències  de la matèria 

 

  Competència en indagació i experimentació en el camp de la química. 

Competència en comprensió de la naturalesa de la ciència i de la química en 

particular. 

Competència en la comprensió i capacitat d'actuar sobre el món  fisicoquímic. 

 

Continguts 

 

Els continguts d’aquest curs estan estructurats en sis apartats 
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o Els orígens del model atomicomolecular de la matèria. 

o Els gasos, líquids i solucions. 

o Un model per als àtoms. 

o Estructura dels materials. L'enllaç entre àtoms i molècules. 

o El món de la química orgànica. 

o Les reaccions químiques. 

 

Avaluació i recuperació: 

 

En cada avaluació es faran un mínim de dos exàmens, en els quals s'ha de treure un mínim 

de 3 per fer mitja. 

L'avaluació és contínua, amb la qual cosa, es tindrà en compte per a l'avaluació el progrés 

dels alumnes i el lliurament de totes les activitats d'avaluació que poden ser: 

 

 Nota d’exàmens. 

 Treballs, lectures, etc... 

 Assistència a classe. 

 Lliurament a temps del treballs, dossiers, etc… 

  Actitud i comportament a classe i a les pràctiques. 

 Realització dels deures. 

 Portar el material a classe. 

 

No s’acceptarà cap treball o dossier fora de la data establerta. 

 

Notes de la primera, segona i tercera avaluació: 

 

o Si la nota és igual o superior a 5 l’avaluació queda aprovada, si no restarà 
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suspesa. 

O Per poder fer mitja de totes les proves escrites de cada avaluació la nota mínima 

de cada examen ha de ser superior al 3. 

o Es farà una recuperació per avaluació, que consistirà en un examen de tots els 

continguts de l’avaluació. Si la nota és inferior a l’obtinguda per  avaluació, 

sempre es mantindrà el valor més alt. La nota de recuperació, però, serà de 

suficiència, un 5. 

 

Nota final de curs: 

 

o La nota final de curs és la mitjana de les notes de les tres avaluacions sempre 

que la nota de cadascuna sigui igual o superior a 4. No es pot aprovar la matèria 

amb dues avaluacions suspeses. Si la mitja és igual o superior a 5, la matèria 

queda aprovada, sinó restarà suspesa. 

 

Convocatòria extraordinària: 

 

o Els alumnes que no hagin superat la matèria en convocatòria ordinària, hauran 

d’anar a la convocatòria extraordinària que consistirà en un únic examen amb 

tots els continguts de la matèria. La nota de curs, en el cas d’aprovar la 

convocatòria extraordinària, serà un 5. 

 

Química II 

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 fertilitzants i insecticides per a 

l’agricultura, l’elaboració de pigments i colorants sintètics, etc. La química també aporta 
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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. 

 

Objectius 

La matèria de química del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 

següents: 

1. Comprendre els conceptes, lleis, teories i models més importants de la química, així 

com les estratègies que s'utilitzen en la seva elaboració i contrastació 

experimental. 

 

2. Comprendre la importància de la química per abordar nombroses situacions 

quotidianes, i per aportar solucions a problemes com l'obtenció d'aliments, de 

materials, de medicaments i d'energia amb el mínim impacte en el medi 

ambient. 

 

3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies investigatives pròpies de les ciències 

(plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis, cerca d'informació, 

elaboració d'estratègies, de resolució de problemes, disseny d'experiments, 

anàlisi i comunicació de resultats, etc.), per a la construcció de models químics 

coherents, amb capacitat explicativa i predictiva dels fenòmens que s'estudien. 

 

4. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, en particular en la fase 

d'elaboració d'hipòtesis i construcció de models, analitzant i comparant 

hipòtesis i teories contraposades amb la finalitat de desenvolupar un 

pensament crític, així com valorar les aportacions que els grans debats 

científics han implicat per al desenvolupament de la química. 

 

5. Familiaritzar-se amb la terminologia fisicoquímica actual per poder utilitzar-la de 
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manera habitual en expressar-se i comunicar-se en l'àmbit científic, i conèixer 

la diferència de significat de molts termes que s'usen en l'experiència diària 

amb un significat diferent. 

 

6. Familiaritzar-se amb l'ús de l'instrumental bàsic de química, així com conèixer 

algunes tècniques específiques, tenint en compte les normes de seguretat per 

a l'ús dels productes químics i el maneig del material i de les instal·lacions. 

 

7. Planificar i realitzar treballs investigatius que impliquin el disseny d'experiments i 

l'ús d'equips informàtics per contrastar hipòtesis o resoldre problemes teòrics i 

pràctics plantejats en el desenvolupament dels continguts d'aquesta matèria. 

 

8. Obtenir i analitzar la informació química disponible a Internet per tal de fer recerques 

sobre temes químics d'interès, i saber utilitzar el llenguatge i les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació per poder analitzar, comunicar i 

debatre els temes investigats. 

 

9.  Adquirir una visió global del desenvolupament teòric i pràctic de la química i del 

paper que pot tenir en la societat actual per contribuir a la consecució d'un 

futur sostenible, a través de la conservació, protecció i millora del medi natural 

i social, i conèixer alguns dels reptes actuals a què s'enfronta la investigació 

química. 

 

10. Reconèixer la dimensió cultural de la química per a la formació integral de les 

persones, així com les seves repercussions en la societat i en el medi ambient, 

i prendre consciència de la importància d'impulsar desenvolupaments 

científics que responguin a les necessitats humanes i contribueixin a fer front 

als greus problemes de la humanitat. 
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11. Participar amb criteris fonamentats, com a ciutadans i, si escau, com a futurs 

científics, en la necessària presa de decisions al voltant de problemes locals i 

globals a què s'enfronta la humanitat en els quals la química pugui fer alguna 

aportació. 

 

Competències  de la matèria 

  Competència en indagació i experimentació en el camp de la química. 

Competència en comprensió de la naturalesa de la ciència i de la química en 

particular. 

Competència en la comprensió i capacitat d'actuar sobre el món físicoquímic. 

 

Continguts 

Els continguts d’aquest curs estan estructurats en sis apartats 

o La radiació, els àtoms i les molècules. 

o Els canvis d'energia en les reaccions químiques. 

o Equilibri de fases i equilibri químic. 

o Equilibris químics iònics. 

o L'espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques. 

o Les piles i cel·les electrolítiques. 

 

Avaluació i recuperació 

Es farà un mínim de dos exàmens per avaluació a l’estil selectivitat on poden aparèixer 

conceptes de les unitats anteriors. 

 

Notes de la primera, segona i tercera avaluació: 
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o Si la nota és igual o superior a 5 l’avaluació queda aprovada, si no restarà 

suspesa. 

o Per poder fer mitja entre les diferents proves escrites la nota mínima de cada 

examen ha de ser superior al 3. 

o Es farà una recuperació per avaluació que consistirà en un examen de tots els 

continguts anteriors donats, fent èmfasis en els continguts de l’avaluació que 

s’està avaluant. Si la nota és inferior a l’obtinguda per avaluació, sempre es 

mantindrà el valor més alt, però mai superior a 5. 

 

Nota final de curs: 

 

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

o La nota final de curs és la mitja de les notes de les tres avaluacions (sempre que 

la nota de cadascuna sigui igual o superior a 4) augmentada segons la nota 

extreta en l’examen PAU que es farà a final de curs. Si la mitja és igual o superior 

a 5, la matèria queda aprovada, sinó restarà suspesa. 

o Examen PAU que hi haurà a final de curs en les dates establertes pel centre: 

o Per als alumnes amb el curs aprovat, la nota de l'examen servirà per 

modificar la nota final segons la puntuació treta. En tot cas, no baixarà 

la puntuació. 

o Per als alumnes amb tota la matèria suspesa (i que compleixen les 

condicions de recuperació del centre) l'examen servirà per poder 

recuperar aquesta matèria, amb una nota no superior a 5. 

 

Convocatòria extraordinària: 

 

o Els alumnes que no hagin superat la matèria en convocatòria ordinària, hauran 

d’anar a la convocatòria extraordinària que consistirà en un únic examen amb 
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tots els continguts de la matèria. La nota de curs és la nota que l’alumne hagi 

tret en aquest examen sempre que no sigui inferior a la nota mitjana del curs 

ni superior a 5. 

 

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 per 

part 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: 

1. El batxillerat és un cicle post-obligatori, la qual cosa implica tractament diferenciat al 

cicle anterior que cal assumir. 

2. La mitjana de les proves escrites fetes al trimestre aportarà el 90% de la nota trimestral. 

3. El 10% de la nota trimestral l’aportarà l’actitud, que no cal recordar que és quelcom 

més que un comportament acurat, que se suposa per defecte en un batxillerat. 

Important: l’actitud queda a l’apreciació del professor que valorarà la participació, 

l’atenció i la col·laboració a l’aula de cada alumne/a així com les recerques realitzades. 

 

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 
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caldrà recuperar tota la matèria tot i que la mitjana sigui igual o superior a 5. 

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

avaluació. 

 

 

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 per part 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: 

1) La nota mitjana de les proves escrites suposarà el 90% de la nota trimestral. 

 

2) El 10% de la nota trimestral l’aportarà l’actitud, que no cal recordar que és quelcom més 

que un comportament acurat, que se suposa per defecte en un batxillerat. Important: l’actitud 

queda a l’apreciació del professor que valorarà la participació, l’atenció i la col·laboració a 

l’aula de cada alumne/a així com les recerques realitzades. 

 

3) La matèria d’examen de cada trimestre no és tancada i pot incloure l’aplicació de 

coneixements previs. 

Els exàmens poden incloure algun exercici que hagi sortit en proves PAU, sempre i quan estigui 

relacionat amb els continguts vistos a classe. 

 

Recuperació: 
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1) Es pot aprovar per curs si com a màxim no se supera un trimestre i la mitjana és igual o 

superior a 5. 

Si es té un trimestre suspès i la mitjana no arriba a 5 haurem de recuperar-lo en els dies 

previs a la Junta d’ Avaluació Final, segons els acords per a 2n de Batxillerat. 

Amb dos trimestres suspesos caldrà recuperar l’assignatura tot i que la mitjana sigui igual 

o superior a 5. 

 

2) L’alumne/a que no hagi aprovat la matèria en les convocatòries anteriors haurà d’anar 

al juny a les recuperacions extraordinàries. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

 

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 del 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 reconèixer la influència de la societat i la cultura 
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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. 

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. Disenyar 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: 
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1. Proves escrites basada en casos, aprenentatge basat en problemes, anàlisi de situacions, 

etc. Es farà amb els apunts que cada alumne/a 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. 

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. 

Es realitzarà un projecte al tercer trimestre que suposa la construcció de nous països que 

col·laboraran en uns acords de caràcter internacional constituint-se en una Organització de 

Nacions Unides (ONU). 

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 llengua 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.). 
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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. 

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. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 
 

 

 

 

14/07/2020 APROVAT 
Pàgina 143 de 

157 

 04 PEC_5.CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX 

 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

Criteris de correcció 

A l’hora de posar les qualificacions tindrem en compte : 

- Exàmens: 70% 

- Deures, redaccions i controls: 30% 

Distribució de les matèries  de modalitat i optatives 

Modalitat de Ciències i Tecnologia 
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Itinerari de Ciències 

1r CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 / OPT 

Matemàtiques I Biologia I Física I Química I 

2n CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 / OPT 

Matemàtiques II Biologia II Física II Química II 

 

 

Itinerari de Tecnologia 

1r CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 / OPT 

Matemàtiques I Tecnologia I Física I Dibuix Tècnic I 

2n CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 / OPT 

Matemàtiques II Tecnologia II Física II Dibuix Tècnic II 

 
 

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials 

Itinerari de Ciències Socials 

1r CURS 
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MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 

Economia de l'empresa 

I 

Matemàtiques Ciències 

Socials I 

Història del món 

contemporani 

Economia 

 

Psicologia i Sociologia Francès 
 

 

2n CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 

Economia de l'empresa 

II 

Matemàtiques Ciències 

Socials II 

Geografia Literatura castellana 

 

Història de l'Art 
 

 

Itinerari d'Humanitats 

1r CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 

Llatí I Grec I Història del món 

contemporani 

Literatura Universal 

 

Psicologia i Sociologia Francès 
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2n CURS 

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 / OPT 

Llatí II Grec II Literatura catalana Literatura castellana 

 

Història de l'Art 
 

 

1 Les citacions segueixen el model MLA 

 

 

Treball de recerca 

 

El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats estructurades i 

orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha 

escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat. Això implica tant la 

realització d’activitats de laboratori o de camp com activitats de documentació 

bibliogràfica. (DOGC núm. 5183, 29/07/2008) 

 

El treball de recerca és, doncs, una investigació sobre un tema/temes relacionats amb la teva 

modalitat de Batxillerat i amb els estudis o àmbit professional que t’interessi fer 

posteriorment. 

El treball consta d'aquestes fases: 

o elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar, 

o plantejament de qüestions relacionades, 
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o planificació de la recerca, 

o cerca d’informació, 

o processament de la informació, 

o síntesi de la investigació i explicació dels resultats, 

o revisió de la feina feta, 

o presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral. 

 

El tutor de treball de recerca que tens assignat t’orientarà al llarg de tot el procés d’elaboració 

del treball. Durant les reunions concertades amb el tutor hauràs de presentar-li la feina que 

vagis fent, comentar-li la teva planificació i les línies de treball i exposar els possibles dubtes 

que et puguin sorgir. La nota de seguiment dependrà de les impressions del teu tutor durant 

aquestes entrevistes i de la feina que li hagis presentat. 

 

AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

La nota del treball de recerca suposa un 10% de la nota de Batxillerat. La nota del teu treball 

es posarà al segon trimestre de segon de Batxillerat. El treball s’avalua segons els tres blocs 

següents: 

1. Seguiment 

Aquesta és la nota que el tutor/a et posa en funció del treball que has presentat i has anat 

fent regularment. Aquesta feina la presentes durant les entrevistes que realitzes amb el teu 

tutor/a, segons els paràmetres que trobaràs més endavant. 

Percentatge: 40% 
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Recuperació: aquesta part del treball no és recuperable més endavant ja que avalua el treball 

regular que has anat fent més que el resultat final. 

Qui avalua: tutor/a de recerca. 

1. Treball escrit 

Aquesta és la nota del teu treball escrit un cop entregat. El tutor/la tutora tindrà en compte 

diversos paràmetres per avaluar el teu treball. 

Percentatge: 40% 

Recuperació: en cas que suspenguis aquesta part, has de tornar a presentar el treball escrit 

en el termini de temps indicat 

Qui avalua: tutor/a i equip avaluador. 

1. Defensa oral 

És la nota de la teva defensa oral del treball. Tindràs 15 minuts per exposar el teu treball 

davant d’un tribunal format per tres membres, entre els quals hi haurà el teu tutor. Podran 

fer-te preguntes sobre alguns aspectes del teu treball. 

Percentatge: 20% (la nota es pot incrementar en un 5% en el cas que facis l'exposició de 

l'abstract en anglès). 

Recuperació: si la nota d’aquesta part et queda suspesa, es tornarà a convocar un tribunal 

per a què defensis el teu treball de nou. 

Qui avalua: els tres membres del tribunal. 

 

Abans de començar has de tenir en compte: 

o He de ser realista i proposar una investigació factible. 
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o He d’intentar ser específic en el tema de recerca. Quant més general sigui el tema, més 

difícil serà d’estructurar-lo. 

o M’he de proposar fites que pugui complir. 

o El treball ha de tractar algun aspecte nou o, com a mínim, analitzar un tema des d’un punt 

de vista particular. 

Per començar el teu treball, reflexiona sobre els punts següents: 

1. Títol del treball 

2. Justificació del treball: 

o Per què he triat aquest treball? 

o Quin és l’interès de la meva investigació? 

1. Investigació i treballs previs per fonamentar la meva investigació: 

o Hi ha estudis previs sobre aquest tema? 

o Si és així, quins? Què és el que aporta de nou el meu treball/estudi?) 

1. Marc metodològic emprat: 

o Segueixo alguna teoria en concret per fonamentar el meu estudi, quina/quines? 

o Si no és així, de quin plantejament parteixo? 

1. Hipòtesi: 

◦ Què és el que vull contestar/demostrar amb el meu treball? 
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1. Al meu treball predomina: 

◦ L’observació i/o experimentació directa. 

◦ Recerca bibliogràfica. 

◦ Una combinació de tots dos. 

1. Quins recursos necessito per fer aquest treball? 

◦ Bibliogràfics 1 

◦ Treball de camp: visites a institucions, entrevistes, observacions, experimentació… 

◦ Altres 

1. On puc consultar bibliografia sobre el meu tema? 

o Biblioteques públiques 

o Internet 

o Documents privats a institucions privades 

1. Pla de treball provisional 

◦ Identifica les fases de la teva recerca 

◦ Elabora un calendari de treball 

ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA 

1. Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar. Plantejament de qüestions relacionades. 
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El tema el proposa el departament en principi tot i que també el pots plantejar tu. En cas que 

facis una proposta personal, has de seguir el model indicat i presentar-lo al Cap de 

Departament. El Cap de Departament portarà la proposta a la reunió de departament, on es 

decidirà si s’aprova. Cal la signatura del Cap de Departament per a què el treball sigui 

acceptat. 

A la primera reunió amb el tutor establireu el punt de partida del treball. Es tracta de delimitar 

objectius i aclarir la hipòtesi de partida. Cal centrar-se en una qüestió o problema que es vol 

aclarir, conèixer, comprendre o explicar. Com més específica sigui la qüestió, més senzill serà 

estructurar el treball. 

 

1. Planificació de la recerca 

Cal elaborar un esquema de treball provisional, que és el punt de partida del treball, cal tenir 

en compte la hipòtesi o les hipòtesi de partida i anar pensant en temes o qüestions derivades 

o que ens puguin portar a aclarir aquesta hipòtesi. Els capítols del treball han d’estructurar-

se pensant en com analitzarem la pregunta o la hipòtesi inicial. També cal tenir en compte els 

estudis previs que s’han fet sobre el tema i com es tractaran en el treball. Aquest guió es 

perfilarà en la segona entrevista amb l’alumne/a. 

Un cop s’ha realitzat el guió o esquema provisional, s’ha de tenir en compte com es distribuirà 

la feina en el temps. Cal tenir previst: 

o Consulta de bibliografia (biblioteques, institucions,...) 

o Realització d’observacions i/o experiments 

o Realització d’enquestes, visites... 

o Dates d’entrevistes amb el tutor 
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o Dates d’entrega de guió provisional, revisions, versió final. 

o Data de l’exposició oral 

 

1. Cerca d'informació 

Recerca bibliogràfica: 

Abans de treure conclusions pròpies, cal fer recerca d’allò que ja existeix sobre el tema. La 

recerca bibliogràfica (tant en fonts escrites com en suport audiovisual) ha de ser constant 

durant la realització del treball. Cal distingir entre: 

o Fonts primàries (el subjecte mateix de l’estudi) 

o Fonts secundàries (fonts sobre el subjecte de l’estudi) 

Sempre que es faci referència directa o indirecta al treball de tercers cal citar-ho 

convenientment. Particularment en el cas de treballs que són una compilació de diverses 

teories o estudis sobre un tema en particular, cal deixar ben clar quines són les idees pròpies 

i quines són aquelles que s’han extret de tercers o que s’estan compilant. És molt important 

que les fonts consultades es vagin introduint a la bibliografia mentre es fa el treball i no deixar-

ho pel final. 

 

Activitats de camp. 

Depenent de la tipologia de treball serà necessari realitzar entrevistes, visites a institucions, 

observacions... Les observacions, enquestes, entrevistes i experiments han d’utilitzar 

tècniques adients i fiables. Han de ser sistemàtics, objectius, clars i evitar ser tendenciosos. 
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1. Processament de la informació 

Durant la recerca bibliogràfica i el treball de camp s’ha d’identificar allò que és més 

significatiu. És una de les parts més importants del treball ja que la selecció i interpretació de 

dades depèn de la capacitat d’anàlisi crítica. L’anàlisi de les dades porta a l’extracció de 

conclusions que confirmin, modifiquin o desmenteixin la nostra hipòtesi de partida. 

 

1. Síntesi de la investigació i explicació dels resultats. Revisió de la feina feta. 

A les conclusions expliquem els resultats a què hem arribat, tant si coincideixen amb les 

previsions/hipòtesi inicial com si mostren resultats diferents. 

1. Presentació de l'informe i exposició oral 

El document on queda reflectit tot el treball de recerca té una estructura formal preestablerta 

en la que ha de constar, per aquest ordre: 

o Portada on s’indiqui el títol del treball, el tutor de recerca, el departament, el nom i cognoms 

de l’autor, el curs i el grup en el que es troba i el lloc i la data de realització. 

o Agraïments (opcional). 

o Índex numerat correctament. 

o Pròleg (opcional). 

o Introducció on s’exposa el punt de partida i/o la hipòtesi inicial i on es justifica el treball. 

o Desenvolupament format per capítols, apartats, paràgrafs...on es mostra el contingut de 

l’estudi. La numeració o titulació dels capítols o seccions del treball ha de seguir una 

estructura coherent. 
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o Conclusió on es reflecteixen les conclusions extretes, on es realitza una breu síntesi del 

treball i una valoració personal. 

o Abstract (obligatori): resum del treball en llengua anglesa. 

o Glossari (opcional) amb terminologia específica utilitzada en el treball. 

o Bibliografia on apareixen el llistat de llibres, articles, pàgines web, entrevistes, CDs, vídeos, 

DVD o qualsevol altra font consultada. Cal seguir les normes de citació de bibliografia 

annexes. 

o Apèndix o Annexos que reuneixin tots els documents, dibuixos, reproduccions, 

enquestes...que il·lustrin, ampliïn o complementin el treball i que, per les seves 

característiques, resulti difícil integrar anteriorment al treball. Cal que els documents 

annexats siguin de rellevància suficient com per a incloure’ls. 

 

 

 

 

 

NORMES DE PRESENTACIÓ DEL TREBALL ESCRIT 

o La redacció ha de ser clara, ordenada i sense faltes. Les faltes es poden penalitzar fins un 

màxim de 2 punts. Cada 10 faltes d’ortografia descompten 1 punt. 

o Cal que el treball estigui escrit a ordinador, amb un espai i mig i DINA 4. 
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o La lletra ha de ser, preferentment, Arial o Times New Roman a 12 punts. En tot cas, sempre 

una lletra nítida i de lectura fàcil. 

o El treball pot estar imprès a una o a dues cares. En cas que l’imprimeixis a dues cares, el 

paper ha de ser una mica més gruix (80-100 gr.). 

o El treball tindrà una extensió d’entre 30 a 50 fulls sense tenir en compte els annexos. Els 

treballs en llengua estrangera tindran una extensió màxima de 20 fulls. 

o Els marges seran de 2,5 o 3 cm. per les quatre bandes. 

o Trieu l’opció de format de text justificat. 

o Tots els fulls –excepte la portada i els agraïments- han d’estar numerats. 

o Cal presentar dues còpies impreses i un CD que contingui el treball en format PDF. Una 

còpia es deixarà al departament i l’altra la podràs recuperar un cop s’hagin publicat les notes 

definitives. El lliurament s’ha de fer a secretaria. 

INDICACIONS PER A LA CITACIÓ D'OBRES 

Consideracions sobre el plagi 

El Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana defineix plagi com: 

1. “El fet de publicar o de donar per pròpia l'obra literària, científica o artística d'altri.” 

2. “Part d'una obra d'altri inserida en la pròpia sense indicació de la font.” 

Per tant, quan extraiem informació d’una font i la incloem en el nostre treball sense indicar-hi 

la font, estem cometent plagi. 

Exemples de plagi són: 

o Copiar textos o part de textos d’Internet i els incloem en el nostre treball sense citar la font. 
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o Copiar parcial o totalment textos de llibres consultats sense citar-los. 

o Presentar com a treball propi treballs d’altres alumnes ja presentats. 

o Passar com a pròpies idees, cites o paraules que són d’altres i no reconèixer la seva autoria. 

Bibliografia i citacions internes 

A l’hora de citar les nostres fonts, cal tenir en compte la diferència entre citació interna i citació 

bibliogràfica: 

1. La citació interna es produeix quan dono informació de la font internament durant el redactat 

del meu text. 

2. La citació bibliogràfica es produeix al final del meu treball, text… quan incloc la informació de 

la font de manera íntegra en la bibliografia. 

Citacions internes 

Pot ser que durant el teu treball citis de manera literal les paraules d’un altre autor o que en 

facis referència utilitzant les teves paraules. En qualsevol d’aquests dos casos, cal reconèixer 

la font. En cas que incloguis un fragment de text literal d’un altre autor, pots fer-ho de la 

següent manera: 

A Cien años de Soledad, Aureliano Buendía apareix “frente el pelotón de fusilamiento” 

(García Márquez 59) 

Com veus, el text apareix entre cometes i s’identifica el lloc d’on s’ha extret. En cas que sigui 

d’un llibre, cal posar el número de la pàgina i el cognom de l’autor si no s’ha mencionat 

anteriorment. 

 

En cas de document electrònic, cal citar el número del paràgraf i/o la pantalla: 
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Segons la definició de Romanticisme trobada a Viquipèdia, aquest “va ser una reacció 

contra l'esperit racional i hipercrític de la Il·lustració i el Neoclassicisme” (par. 4) 

 

Si el que fas és explicar el que un altre autor ha dit, has de citar-ho igualment però en aquest 

cas, el text no sortirà entre cometes ja que no són les paraules literals de l’autor: 

Fernández creu que aquest problema apareix quan no es té en compte l’extracció 

social (“Immigració” 58) 

 

Bibliografia: llistat d’obres al final del document 

1. Llibres amb un autor: 

Cognom/s autor/a, Nom de l’autor/a. Títol del llibre. Lloc: Editorial, data de publicació. 

Lyons, John. Introducció a la lingüística teòrica. Barcelona: Teide, 1979. 

 

1. Llibres amb més d’un autor: 

Mestres, Josep M., i altres. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 2a. ed. 

Barcelona: Eumo Editorial, 2000. 

 

1. Articles de revistes o publicacions 

Cognom/s autor/a, Nom de l’autor/a. “Títol de l’article". Títol de la publicació número (data 

publicació número): pàgines. 

Garolera, Narcís. "La llengua de Verdaguer." Serra d'Or 506 (febrer 2002): 11-13. 
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1. Vídeos i pel·lícules 

L'illa de l'holandès. Dir. Sigfrid Monleón. 2002. Barcelona: Lauren Films. 

 

"Nacions desunides." 30 minuts. 2003. Televisió de Catalunya. 29 de juny de 2003. 

 

1. Documents electrònics 

o Llibre electrònic o text electrònic amb autor: 

Cognom/s, Nom complet. Títol del treball. Editorial. Any. Data de consulta. 

<URL> 

Vicente, María Dolores. L'aplicació d'agents intel·ligents a la mineria web. UOC. 2002. 

24 de maig de 2002. 

<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/vicente0302/vicente0302.html> 

 

o Enciclopèdia electrònica: 

“Títol del mot o concepte consultat”. Nom enciclopèdia. Data de publicació. Data de consulta. 

<URL> 

“Romanticisme.” Viquipèdia. 2010. 28 de gener de 2010. 

<http://ca.wikipedia.org/wiki/Romanticisme > 

 

Recorda que la bibliografia es mostra per ordre alfabètic. 
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PLA DE TREBALL 

Mes Dia/ 

setmana 

Pla de treball 

NOV.-DES.  Presentació del Treball de 

Recerca i de les propostes de 

tema de recerca. 

GENER 

 

 

(data límit) 

Lliurament de la sol·licitud (de la 

proposta o personal). 

MARÇ  

(data límit) 

Entrevista amb el tutor/a. 

Lliurament del guió del treball i 

pla de recerca 

ABRIL 

 

  

MAIG  Entrevista amb el tutor/a. 

Primera nota de seguiment. 

Presentació d'un esbós de 

treball (introducció, recerca 

teòrica). Planificació del treball 

a l'estiu. 

JUNY   

JULIOL   

AGOST   
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SETEMBRE   

OCTUBRE  Entrevista amb el tutor/a. 

Segona nota de seguiment. 

NOVEMBRE   

DESEMBRE  Lliurament de l'esborrany i 

entrevista amb el tutor/a. 

Tercera nota de seguiment. 

GENER  Lliurament del treball definitiu a 

secretaria, dues còpies en 

paper i una en CD, en format 

PDF. 

FEBRER  Presentació oral. 

 

1 Recorda que, sempre que facis referència directa o indirectament a fonts de tercers els has de citar 

convenientment. En cas contrari estaràs fent plagi. Això és així també quan consultes a Internet. 

 

Normes generals de presentació de treballs 

Sense perjudici de les instruccions específiques que pugui donar cada professor/a, les pautes 

generals de presentació de treballs són aquestes: 

 

1. S’ha d’utilitzar paper DIN A-4 (a no ser que s’especifiqui el contrari). 

2. Si no s'especifica el contrari, els treballs s'han de presentar a ordinador. En aquest cas, no hi 

ha d'haver res escrit a mà. 
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3. S’han de deixar marges superior, inferior i laterals, no inferiors a 2 cm i superiors a 3 cm. 

4. S'ha de justificar el text i fer servir un interlineat d'1,5 línies. 

5. El tipus de font serà Arial o Times New Roman. Si se n'utilitza una altra, ha de ser d'ús corrent 

i sempre nítida i de fàcil lectura. La mida ha de ser d'entre 10 i 12 punts. 

6. S'ha de vigilar especialment la correcció ortogràfica i sintàctica. 

7. En cas de treballs de diversos fulls: 

 

1. Ha de tenir una portada, on cal que hi figuri el títol, preferiblement a la part central. 

A la part inferior dreta s´hi escriurà el nom i cognoms de l'alumne/a (o del grup d’alumnes), 

la matèria, el curs i el grup, la data i el nom i cognoms del professorat. 

2. S’ha d’introduir un sumari o taula de continguts a l’inici. És obligatori indicar el 

número de full a cada ítem. En els escrits fets amb ordinador mai es fa servir el bolígraf, per 

tant tampoc s’utilitzarà per fer el sumari. 

3. És important estructurar el treball amb: 

 Introducció (amb objectius i justificació del tema) 

 Cos 

 Conclusió 

 Bibliografia 

 

1. Cal enumerar els fulls, exceptuant la portada i la taula de continguts, mai a mà. 

2. Cal lliurar el treball grapat o enquadernat, segons el gruix, però en tot cas sempre de manera 

que no se'n pugui separar cap full. 
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