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MATÈRIES   COMUNES   
  

ANGLÈS   
  

Con�nguts     
● Grammar:  Present  and  Past  tenses  review.  State  verbs.  Gerund  &  Infini�ve.  Used  to  /  get  used  to                   

/  be  used  to.  Future  tenses  revision.  Future  con�nuous.  Future  perfect.  The  Passive.  First,  second                 
&  third  condi�onals.  Defining  and  non  defining  rela�ve  clauses.  Reported  Speech.  Modals  and               
Modal   Perfect:   ability,   obliga�on,   advice,   prohibi�on,   possibility   and   certainty   

● Vocabulary:  Phrasal  verbs.  False  Friends.  Word  building.  Words  with  more  than  one  meaning.               
Synonyms.   Nega�ves   prefixes   and   Linkers.   Colloca�ons   

Metodologia   de   treball   
Es  treballaran  les  quatre  destreses:  escoltar,  parlar,  llegir  i  escriure.  Aquesta  úl�ma  es  treballarà                
especialment:  expressar  opinions,  fer  descripcions,  explicar  històries,  escriure  cartes  o  e-mails,  ressenyes              
de   pel·lícules,   diàlegs.   
Es  reforçarà  la  pràc�ca  oral  a  les  classes  en  grup  par�t  i  es  farà  treball  de  comprensió  audi�va  amb  CDs,                      
vídeos,   cançons,   etc.   
Lectures   
Es  llegirà  com  a  mínim  un  llibre  durant  el  curs,  adaptat  al  seu  nivell.  Després  de  la  lectura  es  farà  una  prova                        
de   comprensió   i/o   treball   un   treball.   
Sor�des   
Enguany   no   hi   haurà   cap   sor�da.   

  
Criteris   d’Avaluació     
Per  avaluar  la  matèria  de  llengües  estrangeres  valorem  l’evolució  de  l’alumnat  en  les  quatre  habilitats                 
bàsiques:  comprensió  oral  i  escrita  i  expressió  oral  i  escrita.  Aquestes  habilitats  les  treballem  des  de                  
diversos  aspectes:  coneixements  grama�cals,  de  lèxic,  estructuració  de  textos,  fluïdesa  oral,  pronunciació,              
capacitat   de   comunicació,   etc.     
Tots  aquests  aspectes  es  treballen  i  s’avaluen  mitjançant  una  sèrie  d’ac�vitats  que  són  a  l’hora  els                  
instruments  d’avaluació  que  tenim  per  valorar  el  progrés  de  l’alumnat  i  veure  les  dificultats  i  els  errors  i                    
programar   les   ac�vitats   de   millora   i   reforç.   

Expressió   oral   Expressió   escrita   
▪ Llegir   textos   en   veu   alta   
▪ Representar   diàlegs   facilitats   pel   professor     
▪ Elaborar   diàlegs     
▪ Descriure    fotografies   
▪ Fer   exposicions   orals   
▪ Expressar   opinions   sobre   temes   plantejats   
▪ Fer   converses   guiades   P/A,   A/A   

▪ Fer   frases   
▪ Escriure   paràgrafs   
▪ Redactar   sobre   un   tema   
▪ Fer   resums   d’un   text   
▪ Descriure    una   situació,   persona,   lloc.   
▪ Contar   una   història   
▪ Fer   un   dictat   
▪ Fer  traduccions  directes  o  inverses  de        

frases   o   pe�ts   paràgrafs.   
Comprensió   oral   Comprensió   escrita   

▪ Converses   P/A,   A/A   o   en   pe�ts   grups   
▪ Escoltar   textos,   diàlegs,     
▪ Treballar   cançons   
▪ Visionar   vídeos   o   fragments   de   pel.licules   

▪ Entendre   instruccions   
▪ Respondre   preguntes   
▪ Ordenar    textos   
▪ Completar   textos   
▪ Comprendre  descripcions  associades  a      

imatges.   
▪ Llegir    pe�ts   ar�cles   sobre   un   tema   
▪ Llegir    històries,   descripcions,   etc.   
▪ Llegir   novel.les   adaptades   
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Per  les  caracterís�ques  de  la  matèria  moltes  d’aquestes  ac�vitats  d’aprenentatge  estan  molt  relacionades               
entre   si   i   per   tant   una   mateixa   tasca   proposada   en   pot   incloure   de   diverses.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Es  �ndran  en  compte  tots  els  treballs  que  faci  l’alumne/a  tan  a  classe  com  a  casa:  ac�vitats                   
d’aprenentatge,  treballs  sol  o  en  grup,  elaboració  de  projectes,  presentacions  orals,  proves  escrites,               
redaccions,   etc.   Així   com   l’ac�tud   i   la   par�cipació   en   les   ac�vitats   proposades.   
Proves   
Es  farà  una  prova  escrita  en  acabar  cada  unitat.  També  poden  haver  proves  puntuals  orals  o  escrites  per                    
reforçar   aspectes   concrets   de   la   matèria.   
Es   farà   una   prova   o   treball   de   comprensió   de   les   lectures   proposades.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   

● Coneixements  80%  controls,  proves  especifiques  ,  examens  i  exposicions  orals.  Hi  ha  examens  de                
wri�ng  i  listening,  grammar  ,vocabulary  and  reading  i  proves  escrites  o  treballs  dels  llibres  de                 
lectura.     

● Procediments  i  ac�tud  20%  :  presentació  de  redaccions,  deures,  treball  diari,  ac�tud  i  par�pació                
en   totes   les   ac�vitats   proposades.   

Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Es   recupera   la   1ª   avaluació   aprovant   la   segona   i   es   recupera   la   segona   aprovant   la   tercera.   
Si  un  alumne  té  pendents  la  1ª  i  2ª  avaluació  aprova  el  curs  si  aprova  la  tercera  avaluació  amb  un  6.  En                        
aquest  cas  la  nota  final  serà  un  5.  Atès  que  es  tracta  d’una  avaluació  con�nua  per  aprovar  el  curs  s’ha  de                       
tenir   aprovada   la   tercera   avaluació.   
Seguint  la  norma�va,  hi  haurà  també  durant  la  2ª  i  3ª  avaluació  ac�vitats  per  tal  de  recuperar                   
l’assignatura.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La  nota  final  és  la  mitjana  de  les  tres  avaluacions.  Per  tal  de  calcular-la  aplicarem  el  30%  a  la  nota  de  la  1a  i                          
de   la   2a    avaluació   i   el   40%   a   la   de   la   3a.   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)   
Si  un  alumne/a  no  ha  aprovat  el  curs  haurà  de  presentar-se  a  la  convocatòria  extraordinària  i  fer  un  examen                     
dels   con�nguts   del   curs:   grammar,   vocabulary,   reading,   wri�ng   and   listening.   
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CIÈNCIES   PEL   MÓN   CONTEMPORANI   
  

Con�nguts     
Les   ciències   i   les   pseudociències   :   ubicació   
L’univers   i   la   Terra   
L’origen   i   l’evolució   de   la   vida   
La   salut:   el   repte   de   viure   més   i   millor   
La   revolució   genè�ca   i   la   biotecnologia   
Cap   a   una   ges�ó   sostenible   del   planeta   
L’impacte   humà   en   el   sistema   Terra   
Els   riscos   naturals   i   els   riscos   provocats   
De   l’edat   de   pedra   a   la   nanotecnologia   
Dels   senyals   de   fum   al   veïnatge   universal   
Tercer   mil·lenni:   l’era   del   coneixement     
Metodologia   de   treball   

- Sessions  teòriques  de  les  diferents  unitats  amb  explicacions  recolzades  amb  el  con�ngut  del               
llibre.    

- Treball  individual  (exercicis  a  l’aula,  deures  a  casa,  ac�vitats  mul�mèdia)  I  treball  en  grups.                
Exposicions   orals.     

- Debats   a   classe.     
- Xerrades   de   caràcter   cien�fic.     

El   “pe�t   treball   de   recerca    de   CMC”   
En  l’assignatura  de  CMC,  donat  el  seu  caràcter  de  formació  social,  cultural  i  crí�ca  en  els  aspectes                   
rellevants  dels  desenvolupament  cien�fic,  els  alumnes  -sols  o  en  grups  de  dos-  triaran  i  prepararan  un                  
treball  per  exposar-lo  els  darrers  dies  de  l’avaluació  en  hora  de  classe  d’un  dels  trimestres.  Aquest  treball                   
versarà  sobre  algun  dels  aspectes  programats  per  desenvolupar  durant  el  trimestre  corresponent              
trimestre.  El  treball  el  triaran  els  alumnes  i  en  construiran  el  guió  i  el  redactat  durant  l’avaluació                   
corresponent  alumnes  per  acabar  exposant-lo  els  darrers  dies  d’una  de  les  avaluacions.  La  seva  avaluació                 
com  a  apte  donarà  el  tràmit  per  superat  i  el  professor  guardarà  el  registre  de  les  evidències  de  la  seva                      
avaluació  per  donar-ne  la  nota  al  final  de  curs  per  a  tots  els  alumnes,  independentment  que  hagin  exposat                    
al  primer,  segon  o  darrer  trimestre.  La  nota  corresponent  és  ponderarà  amb  la  mateixa  importància  que  la                   
de  cadascuna  de  les  avaluacions.  Farà,  per  tant,  mitjana  amb  la  nota  de  les  avaluacions.  És  a  dir  es  sumarà                      
a  la  nota  resultant  de  la  suma  de  les  tres  avaluacions  aprovades  i  és  dividirà  per  quatre.  Aquest  resultat                     
serà   la   nota   quan�ta�va   ob�nguda   durant   el   curs   en   CMC.   

  
Criteris   d’Avaluació   

- Diferenciació   de   les   ciències   de   les   pseudociències   
- U�lització   del   mètode   cien�fic   
- Coneixement   de   la   composició   de   l’Univers   i   del   Sistema   Solar   
- La   Terra   i   la   seva   tectònica   global   
- L’origen   de   la   vida   
- Fixisme   i   evolucionisme   
- Origen   de   l’espècie   humana   actual   
- Contextualitzar   el   què   és   la   salut   i   desenvolupar   criteris   cien�fics   per   dur   una   vida   saludable.   
- Coneixement   de   diverses   malal�es   importants   
- Enteniment   dels   fonaments   i   les   tècniques   de   la   biotecnologia,   i   les   seves   aplicacions.   
- Valoració   è�c-cien�fica   de   la   biotecnologia   
- Coneixement  dels  recursos  naturals  (incloent-hi  la  biodiversitat),  la  dinàmica  ecològica,  la             

dinàmica  geològica,  dels  impactes  humans,  i  dels  riscos  que  se’n  poden  derivar  de  manera  directa                 
o   indirecta.   

- Adquisició   de   criteris   cien�fics   referents   a   la   ges�ó   del   planeta.   
- La   ’humanitat   i   l’ús   dels   materials.   
- La   nanotecnologia.   
- Conceptes   bàsics   de   comunicació.   
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- Internet   i   les   seves   aplicacions.   
- Valoració   de   les   possible   conseqüències   del   coneixement   global.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
Coneixements:   90%   de   la   nota.     
Es   farà   1   o    2   exàmens   durant   l’avaluació   
Les   preguntes   estaran   relacionades   amb   la   teoria   explicada,   els   debats   i   la   feina   de   classe.     
Ac�tud:   10%   de   la   nota.     
S’avaluaran:  el  treball  personal  (feina  i  deures  a  classe/casa),  el  treball  en  grup  (exposicions  orals),  el                  
comportament  de  l’alumne,  el  grau  d’interès  per  la  matèria,  la  mo�vació  i  par�cipació  a  classe,  la                  
puntualitat   en   el   lliurament   de   les   feines.     
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les  ac�vitats  de  recuperació  de  la  primera  i  segona  avaluacions  es  faran  durant  el  1r  mes  de  l’avaluació                    
següent,  i  consis�ran  en  la  realització  d’  un  examen.  Pel  que  fa  a  la  tercera  avaluació,  l’ac�vitat  de                    
recuperació  es  durà  a  terme  durant  la  darrera  hora  lec�va  del  curs  de  la  matèria,  i  també  consis�rà  en  la                      
realització   d’   un   examen.     
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La  nota  de  final  de  curs  serà  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  de  les  tres  avaluacions  aprovades  juntament                     
amb   la   nota   assignada   al   treball   exposat   al   final   d’un   del   trimestres.   
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre/ESO   i2BAT:   juny)   
Consis�rà   en   un   examen   escrit.   L’aprovat   es   situa   entre   el    5   -   10   
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EDUCACIÓ   FÍSICA   
  

Con�nguts     
1r   trimestre:   
Teoria:   Les   Qualitats   Físiques   Bàsiques.   La   planifiació   de   l’entrenament.   
Condició   �sica   i   salut:   aplicar   un   plà   de   treball   de   millora   en   les   4   qualitats   �siques   bàsiques.   
Esports   alterna�us:   ul�mate,   indiaca   i   lacrosse.   
2n   trimestre   :   
Teoria:   Les   finalitats   de   l’exercici   �sic.   Les   ac�vitats   espor�ves.   
Condició   �sica   i   salut:   elaobrar   una   sessió   d’ac�vitats   proposades   
Esports:   realitzar   amb   els   companys   la   sessió   d’ac�vitats.     
3r   trimestre   :   
Teoria:   Exercici   i   naturalesa.   La   compe�ció   espor�va   
Esport:   posar   en   pràc�ca   els   valors   de   l’esport   en   situació   de   compe�ció.     
Ac�vitats   recrea�ves   i   medi   natural:   curses   d’orientació.     

Metodologia   de   treball   
S’u�litzaran   metodologies   més   tradicionals   com   el   comandament   directe   i   l’assignació   de   tàsques,   per   
poder   realitzar   correctament   els   diversos   gests   tècnics   dels   esports   alterna�us.   
També   s’u�litzaran   metodologies   innovadores   com   l’es�l   d’ensenyament   i   l’aprenentatge   coopera�u   
perquè   l’alumne/a   pugui   elaborar   diferents   sessions   amb   objec�us   marcats   pel   docent.     
Es  treballaran  els  con�nguts  teòrics  associats  a  la  pràc�ca  .  L’alumne  complementarà  la  informació  de  la                  
classe   amb   el   llibre   digital.     
Autònomament   farà   la   lectura   del   tema   i   realitzarà   els   tests   mitjançant   el   moodle   o   el   classroom.     
A  la  sessió  de  classe  sempre  hi  pot  haver  si  es  creu  convenient  per  fer  la  pràc�ca  específica  un  escalfament                      
general   i/o   específic   i   es   farà   que   l’alumne/a   sigui   autònom.     
Els  alumnes  treballaran  individualment,  en  parelles  ,  trios  o  equips  i  aquest  seran  lliures  o  triats  per  ser                    
heterogenis  i  mixtes  .  Es  tracta  de  que  els  alumnes  aprenguin  a  treballar  amb  tots  i  aprenguin  a  acceptar  i                      
ajudar   als   companys.   
En  la  pràc�ca  dels  esports  un  temps  proporcional  de  la  classe  es  dedicarà  a  aprenentatge  o  millora  de  la                     
tècnica  ,  es  pot  proposar  fer  un  escalfament  específic  i  després  s’aplicarà  a  situacions  de  joc  real  o  rduït  .                      
Joc  de  2x2  ,  3x3  ,  4x4.  ,5x5,6x6,  etc  segons  l’esport,  joc  o  ac�vitat.  És  faran  rotacions  per  poder  compe�r                      
en   diferents   equips.     
Es  valorarà  principalment  la  col·laboració  i  par�cipació  amb  el  joc  per  això  de  vegades  es  modificaran  les                   
normes   per   afavorir-ho.   
Al  final  de  la  classe  es  pot  suggerir  una  valoració  sobre  l’ac�vitat  realitzada  i  si  cal  uns  exercicis  de                     
relaxació   i   es�raments,   segons   l’ac�vitat   feta.   
Lectures   
No   hi   ha   lectures   relacionades   amb   l’àmbit   d’educació   �sica   durant   el   batxillerat.   

  
Sor�des   
1r   trimestre:     no   hi   ha   sor�da   
2n   trimestre:    possible   sor�da   en   bici.     
3r   trimestre:     cursa   d’orientació.   13   d’abril     

  
Criteris   d’Avaluació   

1. Realitzar  i  aplicar  de  manera  autònoma  un  programa  d'ac�vitat  �sica  orientat  a  la  salut,  u�litzant                 
els  coneixements  adquirits  per  valorar  la  condició  �sica  inicial  i  les  caracterís�ques  o  condicions                
pròpies,  establir  objec�us  adequats,  aplicar  correctament  els  principis  i  mètodes  d'entrenament  i              
assumir   els   valors   de   l'esforç,   la   constància   i   la   perseverança   en   la   consecució   dels   objec�us.     

2. Organitzar  i  dur  a  terme  en  grup  o  de  manera  autònoma  diferents  �pus  d'ac�vitats  �siques,                 
aprofitar  i  op�mitzar  els  recursos  disponibles  i  consensuar  les  normes  a  seguir,  en  diferents                
àmbits   (escolar,   entorn,   etc.).    
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3. Resoldre  situacions  motrius  diverses  i  en  diferents  contextos,  u�litzar  adequadament  els             
elements  tècnics  i  tàc�cs  dels  diferents  esports  i  respectar  les  normes  del  joc  net  i  tenir  cura  dels                    
espais   i   els   materials.     

4. Crear,  organitzar-se  i  realitzar  una  composició  expressivocorporal  en  grup,  posant  en  joc  els               
coneixements  adquirits,  mostrant  capacitat  d'abstracció  i  expressivitat  pròpia,  respectant  i            
valorant   l'aportació   dels   altres   per   a   la   consecució   d'un   objec�u   comú.   

5. Cercar  informació  referent  a  l'ac�vitat  �sica  u�litzant  diferents  fonts,  suports  i  mitjans,  analitzar  i                
interpretar  la  informació  i  reflexionar  de  manera  crí�ca  sobre  diferents  aspectes  relacionats  amb               
l'ac�vitat   �sica,   la   salut   i   els   hàbits   socials.     

6. Conèixer  i  valorar,  mitjançant  la  cerca  d'informació,  les  sor�des  professionals  que  estan              
relacionades   amb   les   ac�vitats   �siques   en   els   diferents   àmbits   treballats:   salut,   lleure   i   esport.   

7. Saber  u�litzar  i  valorar  les  noves  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  i  els  mitjans                  
audiovisuals  en  ac�vitats  a  l'aula  i/o  ac�vitats  complementàries,  com  a  suport  per  aconseguir  els                
objec�us  de  la  matèria,  així  com  iden�ficar  i  valorar  diferents  aplicacions  tecnològiques              
relacionades   amb   l'ac�vitat   �sica.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Ac�tud  : Valoració  cada  dia  a  la  classe,  par�cipació  ac�va,  tolerància,  respecte  de  les  normes  de  les                  
ac�vitats,   respecte   pel   material   i   les   instal·lacions,   comportament,   puntualitat,   equipament...     
Es   valora   segons   la   rúbrica   d’avaluació   de   l’ac�tud.     
Procediments   :   

- Pràc�ca   diària   de   les   ac�vitats   proposades   tant   individuals   com   de   grup.   
- Ac�vitats   pràc�ques   específiques.(   tècnica   i   tàc�ca)  
- Treballs   individuals   i    en   grup   ,   aplicant   elements    treballats   a   classe   
- Sor�des   d’àrea     
- Qües�onaris  dels  temes  al  classroom  i  moodle,  es  fan  amb  llibre  i  tenen  una  setmana  de  temps  i                    

es  poden  repe�r  infinites  vegades  .Si  no  els  fa  hi  ha  una  nova  oportunitat  ,  però  amb  una                    
penalització.   

*  Si  una  Ac�vitat  pràc�ca  no  es  fa,  la  valoració  vindrà  donada  per  la  resta  d’ac�vitats,  sempre  que  sigui                     
possible.   
*Si    ha   faltat   a   més   d’un   20%   de   classes   pràc�ques   s’actuarà   segons   s’indica   a    la   norma�va   específica.   

  
Proves   
Realització   de   tests   teòrics   a   par�r   del   moodle   i   el   classroom.     
Proves   pràc�ques   de   les   ac�vitats   realitzades   a   classe.   

  
  
  

Obtenció   de   la   qualificació   de   cada   avaluació   (ponderació   de   les   ac�vitats   d’avaluació   sobre   la   nota   del   
trimestre)   
Coneixements   30%:    teòrics   I   dossiers   
Procediments   70%:     proves   pràc�ques,   compe�cions...   
Ac�tud .  Dins  dels  procediments  (  70%  )  aquest  apartat  pot  influir  en  posi�u  o  nega�u  fins  a  un  30%                     
comportament  a  classe:  puntualitat,  retards,  roba  d’esport,  respecte  al  professor  i  altres  alumnes,  baralles,                
insults,  esforç  en  les  pràc�ques,  col·laboració  en  equip  ,  cura  del  material,  etc.  per  cadascuna  d'aquestes                  
ac�tuds  incorrectes  es  baixarà  la  nota,  -0'2  i  depenent  de  la  gravetat  -0'3,  0'5  o  fins  a  1  punt  menys  de  la                        
nota   del   trimestre.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
(  40%  si  es  fa  fer  algun  dossiers  alterna�us  del  tema  suspès  )  i  del  60  %  al  100%  examen  sobre  la  part                         
teòrica   suspesa.   En   el   1r   mes   següent   de   l’avaluació   suspesa.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
Sumatori  dels  3  trimestres  i  dividit  per  3.  Si  no  aprova  per  mitjana  haurà  d’anar  a  setembre  de  la  part  o  les                        
parts   suspeses.   
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Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   2BAT:   juny/1BAT:   setembre)   
40%  dossiers  de  la  part/s  suspeses  si  s’han  de  fer  i  del  60%  al  100%  del  teòric  sobre  la  o  les  parts                        
suspeses.   
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FILOSOFIA   I   CIUTADANIA   
  

Con�nguts   bàsics   
Aproximació   a   la   Filosofia   

● Què   és   la   Filosofia   
● La   Filosofia   i   altres   modalitats   de   coneixement   

Les   preguntes   fonamentals   de   la   Filosofia   
● Preguntes   sobre   la   realitat   
● Preguntes   sobre   el   coneixement   i   la   veritat   
● Preguntes   sobre   l’ésser   humà:   l’acció   moral   i   la   polí�ca   

L'ésser   humà   
● Naturalesa   i   cultura   
● El   llenguatge   
● L'art   

Acció   i   llibertat   humana   
● Anàlisi   de   l’acció   
● El   problema   de   la   llibertat   humana   
● Acció   racional   i   acció   moral   
● Ideals   de   vida   i   teories   è�ques   

  
Criteris   d’Avaluació   
●  Adoptar  una  ac�tud  crí�ca  i  reflexiva  davant  les  qües�ons  teòriques  i  pràc�ques  que  suggereix  la                  

matèria,   fonamentant   adequadament   les   pròpies   idees   i   decisions.     
● Argumentar   de   forma   racional   i   coherent   els   propis   punts   de   vista,   de   forma   oral   o   escrita.     
● U�litzar   el   diàleg   per   contrastar   y   debatre   diferents   punts   de   vista.     
● Comprendre   alguns   dels   principals   problemes   filosòfics   que   s’han   tractat   al   llarg   de   la   Història.     
● U�litzar   amb   propietat   i   rigor   alguns   dels   principals   mots   i   conceptes   filosòfics.     
● Analitzar  textos  filosòfics  de  dificultat  mitjana,  reconeixent  la  seva  estructura  interna,  iden�ficant              

els   problemes   i   valorant   crí�cament   els   supòsits   i   les   solucions   que   proposen.     
● Desenvolupar  una  consciència  cívica,  crí�ca  i  autònoma  i  compromesa  amb  la  construcció  d'una               

societat  democrà�ca,  justa  i  equita�va,  basada  en  el  compliment  dels  drets  humans,  la  convivència                
pacífica   i   la   defensa   de   la   natura.     

● Adoptar  una  ac�tud  de  respecte  vers  les  diferències,  i  una  ac�tud  crí�ca  davant  qualsevol  �pus  de                  
discriminació   social   i   la   seva   jus�ficació     

● Valorar  la  capacitat  norma�va  i  transformadora  de  la  raó  per  construir  una  societat  més  justa,  en  la                   
qual   hi   hagi   una   veritable   igualtat   d'oportunitats.     

● Valorar  els  intents  per  construir  una  societat  mundial  basada  en  el  respecte  als  drets  humans                 
individuals   i   col·lec�us,   en   la   convivència   pacífica   i   en   la   defensa   de   la   naturalesa.     

● Reconèixer   i   valorar   els   components   de   llibertat   i   moralitat   de   les   accions   humanes.     
● Consolidar   i   fonamentar   teòricament   la   competència   social   i   ciutadana   exercida   en   democràcia.   

  
Instruments   d'avaluació   
-   Ac�tud   de   par�cipació   ac�va   a   l’aula   i   ac�tud   de   treball   personal   a   l’aula   i   a   casa.     
-   Almenys   dos   exàmens   per   trimestre.   Els   exàmens   inferiors   a   3.5   no   fan   mitjana.     
-   Diferents   comentaris   de   text   o   altres   exercicis   a   par�r   de   les   lectures   per   trimestre.   

  
Obtenció   de   la   qualificació   de   cada   avaluació:   
80%   Coneixements    (controls,   con�ngut   dels   treballs   i   de   les   intervencions   orals)   
20%  Procediments  i  ac�tud  (metodologia  emprada  en  l’elaboració  de  treballs  i  exercicis,  interès  per  la                 
matèria,   par�cipació   i   ac�tud   a   classes   i   sor�des,   puntualitat   en   el   lliurament   de   les   feines...).   
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Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Es  farà  un  control  de  recuperació  en  totes  les  avaluacions.  En  les  recuperacions  de  les  dues  primeres  la                    
nota   màxima   serà   un   6.   

  
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   
Es  farà  mitja  de  la  nota  de  les  tres  avaluacions.  Tot  tenint  en  compte  l'evolució  al  llarg  del  curs  de                      
l'alumnat.   És   imprescindible,   però,   que   la   nota   de   les   tres   avaluacions   es�gui   aprovada.     

  
Convocatòria   extraordinària   
Setembre:  consis�rà  en  un  examen  escrit  de  tota  la  materia  (70%)  i  la  presentació  de  la  feina  d’es�u                   
(30%).   
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LLENGUA   CASTELLANA   
  

Con�nguts   
Los   contenidos   de   la   asignatura   son   los   siguientes:   
Las  formas  y  los  temas  narra�vos  a  lo  largo  de  la  historia:  de  la  épica  medieval  y  las  formas  tradicionales  del                      
relato  a  la  novela:  Poema  de  Mio  Cid,  El  conde  Lucanor,  la  novela  sen�mental,  el  Amadís  de  Gaula.  El  Lazarillo                     
de  Tormes.  Cervantes  y  la  novela  moderna.  El  desarrollo  de  la  novela  realista  y  naturalista  en  el  siglo  xix.  De  la                      
novela  realista  y  naturalista  (Benito  Pérez  Galdós,  Leopoldo  Alas  “Clarín”  y  Pardo  Bazán)  a  los  nuevos  modelos                  
narra�vos  en  el  siglo  XX  (Pio  Baroja,  Miguel  Delibes,  Sánchez  Ferlosio,  Camilo  José  Cela,  Mar�n  Gaite).  La                  
novela   y   el   cuento   hispanoamericanos   en   la   segunda   mitad   del   siglo   XX.   
La  poesía:  formas  y  temas.  De  la  lírica  popular  y  culta  de  la  Edad  media  (lírica  tradicional  y  la  cuaderna  vía,  el                       
Romancero,  el  Libro  de  Buen  Amor,  Jorge  Manrique  y  la  poesía  de  Cancionero)  a  las  nuevas  formas  y  temas  de                     
la  poesía  del  Renacimiento  y  el  Barroco  (Garcilaso,  Fray  Luis  de  León,  San  Juan  de  la  Cruz,  Lope  de  Vega,                     
Quevedo,  Góngora).  La  poesía  didác�ca  del  siglo  XVIII.  Las  innovaciones  de  la  lírica  román�ca:  Espronceda.  De                 
las  innovaciones  de  la  lírica  román�ca  y  el  Simbolismo  a  las  Vanguardias  (Bécquer,  Rosalía  de  Castro,  Juan                  
Ramón  Jiménez,  Machado,  Jorge  Guillén,  Federico  García  Lorca,  Miguel  Hernández).  Tendencias  de  la  lírica  en                
la  segunda  mitad  del  siglo  XX:  Blas  de  Otero,  Jaime  Gil  de  Biedma,  Claudio  Rodríguez.  La  presencia  de  la                    
poesía   hispanoamericana.   
El  teatro:  formas  y  temas.  De  los  orígenes  del  teatro  en  la  edad  media  al  teatro  moderno.  La  Celes�na  y  Juan                      
del  Encina.  Lope  de  Vega  y  el  teatro  clásico  español  (Calderón  de  la  Barca,  Tirso  de  Molina):  caracterís�cas,                   
significado  histórico  e  influencia  en  el  teatro  posterior.  Del  teatro  román�co  (Duque  de  Rivas,  Zorrilla)  a  la                  
tradición   y   renovación   en   el   teatro   del   siglo   XX:   Valle   Inclán,   Buero   Vallejo,   Miguel   Mihura.   
El  ensayo:  los  orígenes  del  periodismo  y  del  ensayo  en  los  siglos  XVIII  y  XIX  (Feijoo,  Jovellanos).  La  evolución                    
del   ensayo   a   lo   largo   del   siglo   XX:   Ortega   y   Gasset,   el   ensayismo   contemporáneo.   
Metodologia   de   treball   
La  metodología  que  se  empleará  será  la  basada  en  el  trabajo  individual  y/o  coopera�vo  del  alumnado.  Los                  
alumnos  realizarán  ac�vidades  de  aprendizaje  encaminadas  al  descubrimiento  de  la  literatura  y  a  la               
construcción   del   propio   conocimiento.   
Los  alumnos  y  alumnas  realizarán  lecturas  guiadas  en  clase  de  obras  o  fragmentos  de  obras  literarias  y                  
llevarán   a   cabo   comentarios   literarios,   ya   sea   por   escrito   u   orales,   de   las   mismas.   
Material:   libro   de   texto   (editorial   Teide)   y    moodle.   
Lectures   
  Segunda   Antología   de   la   poesía   española   
  Lazarillo   de   Tormes   
  

Criteris   d’Avaluació   
▪ Leer,  analizar,  comprender,  interpretar  y  comentar  los  aspectos  contextuales,  referenciales  y            
vivenciales  de  obras  escritas  o  audiovisuales  de  reconocido  valor  literario  o  esté�co,  ya  que  establecen  una                 
clara  relación  entre  la  ficción,  la  ar�ficiosidad  y  la  realidad  humana,  y  son  expresión  del  contexto  histórico  y                   
social   al   que   pertenecen.   
▪ Iden�ficar  los  diversos  géneros  literarios  y  sus  caracterís�cas,  así  como  los  grandes  temas  de  la                
literatura,  los  iconos  del  imaginario  colec�vo  y  los  recursos  literarios  en  las  obras  de  la  literatura,  tanto  dentro                   
de   nuestra   cultura   como   en   otras   manifestaciones   culturales   universales.   
▪ Elaborar  textos  escritos  con  una  finalidad  esté�ca,  a  par�r  del  análisis,  la  imitación  o  la  inspiración  en                  
modelos  de  los  escritores  que  han  sido  objeto  de  análisis,  aportando  elementos  de  la  propia  crea�vidad  y  de                   
la  visión  personal  y  colec�va  de  la  realidad,  u�lizando  los  géneros  que  sean  per�nentes  en  cada  creación  y                   
planificando   el   discurso,   que   deberá   adaptarse   a   las   caracterís�cas.   
▪ Conversar  de  forma  razonada  u�lizando  las  estrategias  necesarias  para  superar  de  forma             
colabora�va  las  dificultades  que  puedan  surgir  en  las  situaciones  comunica�vas  propias  de  las  ac�vidades               
académicas,   y   usando   los   elementos   verbales   y   no   verbales   adecuados   a   cada   situación.   
▪ Realizar  trabajos  sobre  temas  literarios,  teniendo  en  cuenta  los  componentes  de  un  trabajo              
académico  y  cuidando  la  comunicación  de  los  resultados,  de  los  nuevos  conocimientos  y  del  producto  final  de                  
forma   oral,   escrita   o   audiovisual,   de   modo   que   se   respete   la   formalidad   propia   de   estos   trabajos.   
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▪ Planificar  la  obtención  y  la  selección  de  las  informaciones  con  las  valoraciones  crí�cas  de  las  fuentes                 
empleadas;  elaborar  y  organizar  la  información  obtenida  para  que  sea  suscep�ble  de  análisis  y  discusión,  y                 
favorezca   la   construcción   de   nuevos   conocimientos.   
▪ Leer  significa�vamente  durante  el  curso  las  obras  programadas  de  las  literaturas  castellana  y              
catalana,  valorando  la  capacidad  de  comprensión  y  de  interpretación,  así  como  el  enriquecimiento  personal               
aportado.   
▪ Cooperar  con  los  compañeros  en  las  ac�vidades  de  aprendizaje,  demostrando  capacidad  para             
organizarse,  asumir  responsabilidades,  compar�r  la  información  y  evaluar  el  funcionamiento  del  equipo  de              
trabajo.   
Aplicar   de   forma   sistemá�ca   los   conocimientos   metacogni�vos,   lingüís�cos,   sociolingüís�cos,   pragmá�cos,   
discursivos   (adecuación,   coherencia   y   cohesión)   y   de   corrección   en   la   elaboración   de   textos   orales,   escritos   y   
audiovisuales   propios,   de   forma   que   se   consiga   más   autonomía   y   rigor   en   la   corrección   y   autoevaluación   de   
las   propias   competencias   comunica�vas.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Ac�vidades   de   clase   y   comentarios   de   texto   por   escrito.   
Proves   

Se   realizarán   dos   exámenes   de   materia   por   trimestre.   
Las   dos   lecturas   obligatorias   serán   evaluadas   mediante   exámenes   escritos   específicos   o   con   preguntas   
incluidas   en   los   dos   exámenes   trimestrales.   La   poesía   será   evaluada   en   el primer   y   tercer   trimestre,    El   
Lazarillo   de   Tormes    en   el   segundo   trimestre.   
  

Obtenció   de   la   qualificació   de   cada   avaluació   (ponderació   de   les   ac�vitats   d’avaluació   sobre   la   nota   del   
trimestre)   

La   calificación   trimestral   se   obtendrá   a   par�r   de   las   notas   obtenidas   en:   
● Pruebas  escritas  mediante  las  cuales  se  evaluarán  las  competencias  adquiridas  en  conocimiento  de              

la  historia  literaria,  lectura  y  comprensión  de  textos  literarios  y  capacidad  de  relación  de  los  mismos                 
con  su  época  histórica  y  con  otros  movimientos  ar�s�cos;  así  como  de  redacción  de  textos  de                 
diversas  �pologías.  En  estas  pruebas  se  incluirán  cues�ones  sobre  las  lecturas  prescrip�vas.  Esta              
nota   representará   un   80%   de   la   calificación   trimestral.   

● Diversos  ejercicios  y  ac�vidades  de  comentario  de  textos  literarios  y  creación  literaria,  cuyas  notas               
representarán   el   20%   restante   de   la   calificación   trimestral.   

● En  las  pruebas  escritas  las  faltas  de  ortogra�a  y  expresión  descuentan  0,1  puntos  de  la  nota  hasta  un                   
máximo   de   2   puntos.   

● Para   calcular   la   nota   trimestral   los   decimales   favorecen   un   redondeo   al   alza   a   par�r   de   0,75.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Al  finalizar  el  trimestre,  los  alumnos  con  evaluación  nega�va  recibirán  una  serie  de  materiales  para  preparar                 
el   examen   de   recuperación   que   se   realizará,   aproximadamente,   a   mediados   de   la   evaluación   siguiente.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   
La   nota   final   de   curso   se   obtendrá   mediante   la   media   aritmé�ca   de   los   tres   trimestres.   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)   
Al   finalizar   el   curso   ordinario   en   junio,   aquellos   alumnos   con   evaluación   nega�va   recibirán   una   serie   de   
materiales   y   de   indicaciones   para   la   correcta   preparación   del   examen   de   recuperación   en   la   convocatoria   
extraordinaria   de   sep�embre.   
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LLENGUA   CATALANA   
  

Con�nguts     

  
Metodologia   de   treball   
Les  explicacions  teòriques  s’acompanyaran  amb  presentacions  de  PowerPoint  que  inclouen  les  idees  clau               
de  cada  unitat  didàc�ca  —i  que,  per  tant,  els  facilitaran  la  comprensió  i  l’assimilació  dels  con�nguts—; amb                  
l’escolta  de  cançons  i  poemes,  i  amb  el  visionament  de  documentals  audiovisuals  i  vídeos.  Els  con�nguts                  
explicats  par�ran  dels  apunts  propis  del  professor/a,  del  llibre  de  text  del  curs  i  dels  comentaris  inclosos                   
en  les  lectures  prescrites  pel  Departament  d’Ensenyament  ( Antologia  de  poesia  catalana.  Nova  tria   i                
Tirant   lo   Blanc.   Episodis   amorosos ).   
Les  classes  de  teoria  es  combinaran  amb  sessions  pràc�ques,  que  permetran  treballar  a  l’aula  la                 
comprensió  lectora,  l’expressió  escrita  i  la  comunicació  oral.  Principalment,  s’incidirà  en  la  lectura  en  veu                 
alta,  l’expressió  oral  i  el  comentari  de  text,  el  qual  promourà  que  els  estudiants  comprenguin  les  diferents                   
obres  literàries  i  facin  servir  la  seva  capacitat  analí�ca,  reflexiva  i  crí�ca.  La  comprensió  lectora  es                  
treballarà  per  mitjà  de  la  lectura  de  diferents  textos  literaris;  l’expressió  escrita,  a  través  de  redaccions,                  
comentaris  de  text  i  exercicis  de  comprensió,  entre  altres  ac�vitats,  i  l’expressió  oral,  mitjançant  les                 
posades   en   comú,   les   exposicions,   i   les   correccions   i   les   lectures   en   veu   alta,   entre   altres   exercicis.    
A  l’aula,  s’alternarà  el  treball  coopera�u  en  pe�ts  grups,  amb  l’objec�u  de  promoure  un  aprenentatge                 
coopera�u  i  d’afavorir  la  cohesió  grupal,  amb  el  treball  individual,  amb  la  finalitat  que  l’aprenentatge  sigui                  
autònom.   
Lectures   
Lectures   prescrip�ves:   

● D IVERSOS   AUTORS  (2018) Antologia  de  poesia  catalana.  Nova  tria .  Introducció,  comentaris  i  proposta              
d’ac�vitats   a   cura   d’Enric   Virgili.   Grup   Editorial   62:   Barcelona.       

● M ARTORELL ,   Joanot  (2017)   Tirant  lo  Blanc.  Episodis  amorosos.  Text  adaptat ,  Adaptació,  introducció  i               
propostes   de   treball   a   cura   de   Toni   Sala.   Grup   Editorial   62:   Barcelona.       

Altres   textos    proporcionats   pel   professor/a.   
  

Criteris   d’avaluació  
Segons  el  Decret  142/2008,  de  15  de  juliol,  els  criteris  d’avaluació  de  l’assignatura   Llengua  catalana  i                  
literatura    són   els   següents:   

● Llegir,  analitzar,  comprendre,  interpretar  i  comentar  els  aspectes  contextuals,  referencials  i  vivencials              
d’obres  escrites  o  audiovisuals  de  reconeguda  vàlua  literària  o  estè�ca,  en  la  mesura  que  estableixen                 
una  clara  relació  entre  la  ficció,  l’ar�ficiositat  i  la  realitat  humana  i  com  a  expressió  del  context                   
històric   i   social   al   qual   pertanyen.    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● Iden�ficar  els  diversos  gèneres  literaris  i  les  seves  caracterís�ques,  i  també  els  grans  temes  de  la                  
literatura,  les  icones  de  l’imaginari  col·lec�u  i  els  recursos  literaris  en  les  obres  de  la  literatura,  tant                   
dins   la   nostra   cultura   com   en   altres   manifestacions   culturals   universals.   

● Elaborar  textos  escrits  amb  finalitat  estè�ca,  a  par�r  de  l’anàlisi,  imitació  o  inspiració  en  models  dels                  
escriptors  i  escriptores  que  han  estat  objecte  d’anàlisi,  aportant  elements  de  la  pròpia  crea�vitat  i  de                  
la  visió  personal  i  col·lec�va  de  la  realitat,  u�litzant  els  gèneres  que  són  per�nents  en  cada  creació  i                    
planificant   el   discurs   adaptant-lo   a   les   caracterís�ques.       

● Conversar  de  manera  raonada  usant  les  estratègies  necessàries  per  superar  col·labora�vament  les              
dificultats  que  poden  sorgir  en  les  situacions  comunica�ves  pròpies  de  les  tasques  acadèmiques,              
fent   ús   dels   elements   verbals   i   no   verbals   adequats   a   cada   situació.       

● Realitzar  treballs  sobre  temes  literaris,  tenint  en  compte  els  components  d’un  treball  acadèmic  i                
tenint  cura  de  la  comunicació  dels  resultats,  nous  coneixements  o  el  producte  final  de  forma  oral,                  
escrita   o   audiovisual   de   manera   que   respec�   la   formalitat   pròpia   d’aquests   treballs.       

● Planificar  la  captació  i  selecció  de  la  informació  amb  les  valoracions  crí�ques  de  les  fonts  emprades;                  
elaborar  i  organitzar  la  informació  ob�nguda  per  tal  que  sigui  suscep�ble  d’anàlisi  i  discussió,  i                 
afavoreixi   la   construcció   de   nous   coneixements.       

● Llegir  significa�vament  durant  el  curs  les  obres  programades  de  la  literatura  catalana,  tot  valorant  la                 
capacitat   de   comprensió   i   d’interpretació,   així   com   l’enriquiment   personal   aportat.       

● Cooperar  amb  els  companys  i  companyes  en  la  realització  de  tasques  d’aprenentatge,  tot               
demostrant  capacitat  d’organitzar-se,  responsabilitzar-se,  compar�r  la  informació  i  avaluar  el            
funcionament   de   l’equip   de   treball.   

● Aplicar  sistemà�cament  els  coneixements  metacogni�us,  lingüís�cs,  sociolingüís�cs,  pragmà�cs,          
discursius  (adequació,  coherència  i  cohesió)  i  de  correcció  en  l’elaboració  de  textos  orals,  escrits  i                 
audiovisuals  propis,  de  manera  que  es  promogui  l’assoliment  de  l’autonomia  i  el  rigor  en  la  correcció                  
i   autoavaluació   de   les   pròpies   competències   comunica�ves.   

D’altra  banda,   els   errors  d’ortografia  restaran  0,1  punts.  Les  faltes  ortogràfiques  repe�des  només  es                
comptaran  una  vegada.  De  la  mateixa  manera,  si  una  paraula  té  més  d’una  errada,  només  es                  
comptabilitzarà   un   cop.   Com   a   màxim   es   restaran   2   punts.   

  
Instruments   d'avaluació   (ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
L’avaluació  és  con�nuada,  és  a  dir,  es  valorarà  periòdicament  el  treball  de  cadascun  dels  estudiants.                 
Aquest  �pus  d’avaluació  permetrà  conèixer  el  progrés  acadèmic  de  l’alumnat.  Es  qualificaran  els               
con�nguts,   els   procediments   (la   feina   a   classe   i   a   casa)   i   l’ac�tud   dels   alumnes   per   mitjà   de:   

● L’expressió  escrita  (r edaccions,  comentaris  de  text  i  exercicis)  i  l’expressió  oral  (exposicions;              
preguntes   orals   sobre   con�nguts;   posades   en   comú,   i   correccions   i   lectures   en   veu   alta).   

● Tasques   fetes   a   l’aula   i   treballs   encomanats.       
● Par�cipació   ac�va   i   reflexiva   a   classe.       
● Ac�tud  (realització  de  les  tasques  encomanades,  puntualitat,  assistència,   respecte  envers  les             

opinions   dels   altres,   etc.).       
Proves   
Es   faran,   com   a   mínim,   dos   exàmens   a   cadascuna   de   les   avaluacions   (1a,   2a   i   3a).   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la                
nota   del   trimestre)   
La   nota   de   les   tres   avaluacions   es   calcularà   aplicant   els   percentatges   següents:   

● Treball   a   l’aula   (realització   de   les   tasques   i   interès)   i   ac�tud   (puntualitat,    assistència,   respecte   del   
torn   de   paraula,   cura   del   material,   etc.):    30%        

● Exàmens:    50%       
● Treballs:    20%        

L’avaluació   es   considerarà   superada   amb   una   nota   de   5   o   superior   a   5.   
Quan   es   passin   les   notes   a   les   actes   d’avaluació,   s’arrodoniran   a   zero   decimals   segons   els   criteris   següents:   

● Si   el   primer   decimal   és   inferior   a   5,   s’arrodonirà   la   nota   truncant   tots   els   decimals.   
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● Si   el   primer   decimal   és   igual   o   superior   a   5,   s’arrodonirà   la   nota   a   l’enter   superior.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les   avaluacions   es   podran   recuperar   amb   un   examen   escrit,   que   valdrà   el   100%   de   la   nota.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     

● L’alumnat  que  només  hagi  suspès  una  avaluació,  haurà  de  recuperar-la  durant  el  període  d’exàmens                
(programat   pel   centre)   perdent   la   nota   anterior.   

● L’alumnat   que   hagi   suspès   dues   o   tres   avaluacions   haurà   de   fer   un   examen   global   de   tota   la   matèria.   
● L’alumnat  que  hagi  aprovat  la  matèria  sencera  podrà  venir  a  millorar  nota,  perdent  la  nota  anterior.                  

Haurà   de   fer   el   mateix   examen   global   que   l’alumnat   que   hagi   suspès   la   matèria.   
La  nota  final  serà  la  mitjana  de  la  nota  ob�nguda  en  les  tres  avaluacions  o  serà  la  nota  de  l’examen  global                       
si   l’estudiant   l’hagués   fet.   
La   matèria   es   considerarà   superada   amb   una   nota   de   5   o   superior   a   5.   
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre)   
Es   realitzarà   un   examen   a   primers   de   setembre.   
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MATÈRIES   DE   MODALITAT   I   OPTATIVES   

BIOLOGIA   
  

Con�nguts     
Composició   dels   éssers   vius.   El   mètode   cien�fic   en   biologia.     
Les   biomolècules:   els   glúcids,   els   lípids,   les   proteïnes,   els   àcids   nucleics.     
La   cèl·lula:   estructura   i   funció.   Orgànuls   cel·lulars.     
Reproducció   i   relació   de   la   cèl·lula   .   Divisió   cel·lular   
Biologia   molecular   del   DNA:   duplicació,   transcripció,   traducció.     
Genè�ca:   Mutacions,   gens   i   enginyeria   genè�ca.     
Reproducció   i   desenvolupament   en   organismes   pluricel·lulars.     
Metodologia   de   treball   

- Sessions   teòriques   de   les   diferents   unitats   amb   explicacions   recolzades   amb   suport   digital.     
- Treball  individual  (esquemes  de  cada  tema  per  preparar  les  proves  PAU,  exercicis  a  l’aula,  deures                 

a   casa,   ac�vitats   mul�mèdia)   
- Treball   en   grups.   Exposicions   orals.     
- Pràc�ques   de   gabinet   i   de   laboratori   (aplicació   de   con�nguts).   
- Visites   i   xerrades   de   caràcter   cien�fic.     

  
Criteris   d’Avaluació   
-  Mostrar  ac�tuds  associades  al  treball  cien�fic,  com  la  curiositat  en  la  recerca  d’informació,  la  capacitat                  
crí�ca,  l'interès  per  la  verificació  dels  fets,  el  qües�onament  d’allò  que  sembla  obvi  i  l’ac�tud  oberta  a                   
noves   idees,   així   com   el   treball   en   equip   i   l’aplicació   i   comunicació   dels   coneixements.   
-  Obtenir  informació  rellevant  de  diferents  fonts  i  en  diferents  suports,  elaborar-la,  contrastar-la  i                
u�litzar-la   en   el   plantejament   d’un   problema   o   debat.   
-  Dissenyar  i  realitzar  inves�gacions  aplicant  les  caracterís�ques  de  treball  cien�fic:  plantejament  del               
problema,  formulació  d’hipòtesis  contrastables,  disseny  i  realització  d’experiències  i  anàlisi,  discussió  i              
comunicació   de   resultats.   
-  Iden�ficar  els  diferents  �pus  de  glúcids  i  lípids,  i  reconèixer  la  seva  funció  energè�ca,  de  reserva  i                    
estructural,  tot  relacionant-la  amb  la  seva  estructura.  Valorar  la  relació  entre  salut,  alimentació  i  l’ac�vitat                 
�sica.  Analitzar  els  resultats  ob�nguts  en  les  experiències  en  relació  amb  la  localització  i  iden�ficació  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  caracterís�ques                
fisicoquímiques.   
-  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  genè�ca  molecular  a  la                 
resolució   de   problemes   sobre   la   síntesi   de   proteïnes.   
-  Realitzar  experiències  de  laboratori  tot  quan�ficant  la  influència  de  diversos  factors  sobre  l’ac�vitat                
enzimà�ca.   Elaborar   i   interpretar   els   gràfics   resultants   de   l’experiència.   
-  Considerar  la  cèl·lula  com  a  unitat  estructural  i  funcional  de  tots  els  éssers  vius,  diferenciar  entre  els                    
diferents  models  d’organització  cel·lular.  Iden�ficar  els  orgànuls  de  la  cèl·lula  eucariota  i  descriure  la  seva                 
funció.  Interpretar  els  mecanismes  responsables  de  la  transformació  de  la  cèl·lula  to�potent  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.   
-  Explicar  les  caracterís�ques  del  cicle  cel·lular  i  les  modalitats  de  divisió  del  nucli  i  el  citoplasma,comparar                   
i  jus�ficar  la  importància  biològica  de  la  mitosi  i  la  meiosi,  descriure  els  avantatges  i  inconvenients  de  la                    
reproducció  sexual  i  de  l’asexual.  Iden�ficar  les  diferents  fases  de  la  mitosi  i  meiosi  en  preparacions                  
microscòpiques,   microfotografies   i/o   esquemes   i   animacions.   
-  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.   
-  Valorar  les  aplicacions  actuals  de  la  genè�ca  en  l’obtenció  de  recursos  i  les  seves  aplicacions  als  éssers                    
humans.   Escriure   textos   argumenta�us   tot   valorant   crí�cament   les   aplicacions   de   la   genè�ca.     
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Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
Coneixements:   90%   de   la   nota.     
Es   faran   al   menys   2   exàmens   per   cada   avaluació.     
Les   preguntes   estaran   relacionades   amb   la   teoria   explicada   durant   les   classes.     
Ac�tud:   10%   de   la   nota.     
S’avaluaran:  el  treball  personal  (feina  i  deures  a  classe/casa),  el  treball  en  grup  (exposicions  orals),  el                  
comportament  de  l’alumne,  el  grau  d’interès  per  la  matèria,  la  mo�vació  i  par�cipació  a  classe,  la                  
puntualitat  en  el  lliurament  de  les  feines  i  la  correcta  aplicació  de  les  normes  de  manipulació  i  neteja  del                    
material   de   laboratori,   així   com   de   les   normes   de   seguretat.     
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les  ac�vitats  de  recuperació  de  la  primera  i  segona  avaluacions  es  faran  durant  el  1r  mes  de  l’avaluació                    
següent,  i  consis�ran  en  la  realització  d’  un  examen.  Pel  que  fa  a  la  tercera  avaluació,  l’ac�vitat  de                    
recuperació  es  durà  a  terme  durant  la  darrera  hora  lec�va  del  curs  de  la  matèria,  i  també  consis�rà  en  la                      
realització  d’  un  examen.  Si  la  nota  de  l’examen  es  troba  entre  5  i  8  (exclusiu)  la  nota  d’avaluació  de                      
l’alumne/a  serà  5.  Si  la  nota  de  l’examen  es  troba  entre  8  i  10  (inclusius)  la  nota  d’avaluació  de  l’alumne/a                      
serà   6   .   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La   nota   de   final   de   curs   serà   la   mitjana   aritmè�ca   de   les   notes   de   les   tres   avaluacions   aprovades.   
Convocatòria   extraordinària   (   1BAT:   setembre/ESO   i   2BAT:   juny)   
Consis�rà   en   un   examen   escrit.   L’aprovat   es   situa   entre   el    5   -   10   
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CIÈNCIES   DE   LA   TERRA   I   MEDI   AMBIENT   
  

Con�nguts     
Nocions   bàsiques   sobre   el   sistema   Terra   i   el   medi   ambient.   
Teledetecció   i   representació   de   la   Terra     
Estructura   interna   de   la   Terra   i   mètodes   d’estudi   
Materials   terrestres:   minerals   i   roques   
Deriva   dels   con�nents   i   tectònica   de   plaques   
Volcans   i   terratrèmols   
Deformacions   i   fractures   
El   sistema   fluviotorrencial   
Els   sistemes   eòlic   i   costaner   
Recursos   de   la   geosfera   
El   temps   en   geologia:   els   arxius   de   la   història   de   la   Terra   
La   història   de   la   Terra   
Les   roques   a   la   naturalesa   
La   cartografia   geològica   
Metodologia   de   treball   
Sessions  teòriques  de  les  diferents  unitats.  Treball  individual  i  en  grups.  Exposicions  orals.  Pràc�ques  de                 
gabinet   i   de   laboratori.   Sor�des   de   camp.   

  
Criteris   d’Avaluació   
Mostrar  ac�tuds  associades  al  treball  cien�fic,  com  la  recerca  d’informació,  la  capacitat  crí�ca,  la                
necessitat  de  verificació  dels  fets,  el  qües�onament  d’allò  que  sembla  obvi  i  l’ac�tud  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   als   diferents   sistemes   terrestres:atmosfera,   hidrosfera,   geosfera   i   edafosfera.   
Obtenir  informació  rellevant  de  diferents  fonts  i  en  diferents  suports,  elaborar-la,  contrastar-la  i  u�litzar-la                
en  el  plantejament  d’un  problema  o  debat.  Dissenyar  i  realitzar  inves�gacions  tenint  en  compte  les                 
caracterís�ques  del  treball  cien�fic:  plantejar  de  manera  precisa  el  problema,  formular  hipòtesis              
contrastables,   dissenyar   i   realitzar   experiències   i   anàlisis   i   comunicar   resultats.     
Realitzar  experiències  de  laboratori  iden�ficant  i  treballant  amb  les  propietats  de  minerals  i  roques.                
Elaborar  i  interpretar  els  gràfics  resultants  de  l’experiència.  Explicar  el  significat  dels  processos  geològics                
interns  i  externs.  Conèixer  la  importància  dels  recursos  geològics  i  iden�ficar  els  problemes  que  se’n                 
deriven   del   seu   us.   
Iden�ficar  i  interpretar  estructures  i  processos  geològics  en  el  camp.  Estudiar  tècniques  de  topografia  i                 
elaborar  mapes  i  talls  geològics.  Reconèixer  les  estructures  geològiques  i  les  formes  del  relleu  i  interpretat                  
mapes   de   risc,   tant   derivats   de   l’acció   dels   processos   geològics   interns   con   dels   externs.   
Conèixer  les  teories  de  la  deriva  con�nental  i  de  la  tectònica  de  plaques  i  constatar  la  seva  rellevància  a                     
l’hora  d’explicar  la  Terra  com  uns  sistema  que  està  constantment  sotmès  a  canvis.  Relacionar  aquestes                 
teories  amb  la  formació  i  destrucció  del  relleu  i  amb  totes  les  manifestacions  de  fenòmens  geològics  que                   
modelen   i/o   destrueixen   el   relleu.   
Entendre  la  evolució  de  la  Terra  des  de  la  seva  formació  i  iden�ficar  els  canvis  més  importants,  tant                    
geològics  com  biològics,  que  la  Terra  ha  sofert  des  de  la  seva  formació.  Iden�ficar  i  datar  els  canvis                    
geològics  més  importants  que  ha  sofert  el  planeta  i  associar-los  amb  l’evolució  de  la  vida  a  la  Terra.  Deduir                     
la  informació  sobre  evolució  de  les  espècies  i  sobre  els  ambients  sedimentaris  que  ens  proporcionen  els                  
fòssils.   
Inves�gar  i  prac�car  amb  les  tècniques  actuals  de  inves�gació  sobre  el  coneixement  de  la  terra  i  de                   
posicionament,   radars,   teledetecció,   fotografies   aèries.,   GPS,   .....   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
Coneixements:  90%  de  la  nota.  Es  faran  dos  exàmens  per  cada  avaluació.  Les  preguntes  estaran                 
relacionades   tant   amb   la   part   conceptual   com   amb   la   procedimental.     
Ac�tud:  10%  de  la  nota.  S’avaluaran  a  part  del  comportament  a  classe,  el  grau  d’interès  i  par�cipació,  el                    
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grau  de  compliment  de  terminis  a  l’hora  de  lliurar  les  feines  i  la  correcta  aplicació  de  les  normes  de                     
manipulació   i   neteja   del   material   com   de   seguretat.     
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les  ac�vitats  de  recuperació  de  la  primera  i  segona  avaluacions  es  faran  durant  el  1r  mes  de  l’avaluació                    
següent,  i  consis�ran  en  la  realització  d’  un  examen.  Pel  que  fa  a  la  tercera  avaluació,  l’ac�vitat  de                    
recuperació  es  durà  a  terme  durant  la  darrera  hora  lec�va  del  curs  de  la  matèria,  i  també  consis�rà  en  la                      
realització  d’  un  examen.  Si  la  nota  de  l’examen  es  troba  entre  5  i  8  (exclusiu)  la  nota  d’avaluació  de                      
l’alumne/a  serà  5.  Si  la  nota  de  l’examen  es  troba  entre  8  i  10  (inclusius)  la  nota  d’avaluació  de  l’alumne/a                      
serà   6   .   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La   nota   de   final   de   curs   serà   la   mitjana   aritmè�ca   de   les   notes   de   les   tres   avaluacions   aprovades.   
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre/   ESO   2BAT:   juny)   
Consis�rà   en   un   examen   escrit.   La   nota   estarà   entre   5-10   
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DIBUIX   TÈCNIC   
  
  

Con�nguts     
GEOMETRIA   PLANA   
Construccions  geomètriques  fonamentals.  Proporcionalitat,  transformacions,  equivalència  i  escales.          
Operacions  amb  elements  geomètrics,  La  circumferència  i  el  cercle.  Polígons  regulars.  Tangències  i               
enllaços.   Corbes   tècniques.   Corbes   còniques.   
GEOMETRIA    DE   L’ESPAI   
Els  sistemes  de  representació.  Fonaments  del  sistema  dièdric.  Perspec�va  axonomètrica:  obliqua  i              
ortogonal.    Perspec�va   cònica.     
NORMALITZACIÓ     
Normalització.   Principis   de   la   representació.   Acotació   i   simbologia.     
DIBUIX   ASSISTIT    PER   ORDINADOR.   AUTOCAD,   Q-CAD   o   Dra�   Sight   
Unitats  i  coordenades,  geometria  dels  objectes  bàsics,  geometria  dels  objectes  complexos,  ajudes  al               
dibuix,  referència  als  objectes,  les  capes,  inserció  d’objectes  externs,  acotació,  configuració  de  la               
impressió.   
Metodologia   de   treball   
Un  terç  del  temps  es  dedica  a  l’  explicació  dels  diferents  con�nguts,  i  la  resta  es  dedica  a  la  pràc�ca,                      
dibuixant  unes  làmines,  exercicis  del  llibre  i  exercicis  de  les  PAU,  que  s’han  de  lliurar  obligatòriament  i                   
periòdicament  durant  tot  el  curs  per  la  seva  correcció  i  per  presentar-los  en  un  dossier  cada  trimestre,                   
juntament   amb   la   teoria   explicada   a   classe.   
Lectures   
El   llibre   de   classe.   Dibuix   Tècnic   1.   Ed   Casals   
Sor�des   
Visita   a   la   Pedrera   i   realització   del   taller   d’arquitectura.   (Si   no   l’han   fet   a   4t)   
Visita   a   la   Fundació   Miralles   

  
Criteris   d’Avaluació   
● Emprar  els  procediments  manuals  d’esbós  i  croquis,  i  també  els  estris  de  dibuix,  amb  prou                 

competència   gràfica   pel   que   fa   a   l’opera�vitat   dels   escaires   i   a   la   concreció   gràfica   amb   valor   de   línia.   
● Mostrar  interès  per  la  contextualització  i  pel  coneixement  dels  principals  referents  històrics  d’aplicació               

del   dibuix   tècnic.   
● Resoldre  problemes  de  geometria  plana,  i  fer  una  valoració  raonada  i  contrastada  de  les  propostes,                

dels  procediments,  de  la  metodologia  i  de  les  opcions  de  solució  triades  amb  rigor  en  el  procés  de                    
resolució.   

● Mostrar  coneixement  i  domini  suficient  dels  recursos  informà�cs  i  programari  de  dibuix  assis�t  per                
ordinador  per  estudiar  propietats,  solucionar  problemes  i  construir  figures  i  espais  en  geometria               
plana,   descrip�va   i   dibuix   industrial.   

● Resoldre  problemes  de  tangències  amb  aplicació  del  concepte  d’eix  radical,  potència  i  inversió,  i                
construcció  gràfica  de  figures  amb  casos  de  tangències  integrats,  i  amb  combinació  de  figures                
geomètriques   planes.   

● Establir  relacions  de  posició  a  l’espai  i  mesura  entre  diverses  figures  bi  i  tridimensionals  en                 
representació  dièdrica,  i  tenir  capacitat  per  relacionar  conceptes  i  procediments  en  la  seva               
construcció.   

● Resoldre  problemes  plantejats  amb  diferents  dades  i  establir  els  procediments  correctes  per  concretar               
diferents   solucions   gràfiques   (veritables   magnituds,   interseccions,   angles   i   distàncies).   

● Realització  gràfica  de  desenvolupaments  de  cossos  geomètrics  (poliedres  i  figures  de  revolució  en               
posicions   rectes   i   obliqües   i   amb   seccions.   

● Realitzar  ac�vitats  de  construcció  i  resolució  de  problemes  emprant  el  llenguatge  normalitzat  del               
dibuix  i  la  seva  nomenclatura  amb  correcció  i  competència  comunica�va  suficient,  en  les  resolucions                
tant   manuals   com   tecnològiques.   
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● Representar  amb  correcció  gràfica  i  aplicant  mètodes  i  procediments  raonats,  cossos  geomètrics  i               
figures  tridimensionals  en  general,  en  perspec�ves  axonomètriques  que  incloguin  formes  rectes  i              
corbes.   

● Trobar  lligams  i  exemples  de  la  realitat  suscep�bles  de  ser  estudiats  i  treballats  a  l’aula  com  a                   
propostes  pròpies  dels  alumnes,  que  relacionin  i  exemplifiquin  la  matèria,  i  proposar  ac�vitats               
projectuals   crea�ves   i   metodològicament   coherents.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
L’alumne   al   llarg   del   curs   confecciona   un   dossier   i   fa   mínim   un   control   per   avaluació.   
Dossier :   és   el   recull   de   totes   les   làmines,   exercicis   i   apunts   de   la   teoria   explicada   a   classe.   
El  dossier  el  confecciona  cada  alumne  d’una  manera  progressiva  per  trimestres,  amb  la  teoria  i  els                  
exercicis  corregits.  Per  tant  hi  ha  un  seguiment  con�nuat  i  individualitzat  dels  exercicis  que  es  realitzin  a                   
l'aula.     
A   la   correcció   de   les   làmines   es   �ndrà   en   compte:   
Situació   inicial   de   l'alumne/a.   
Presentació   segons   normalització.   
U�lització   correcta   dels   estris   de   dibuix.   
U�lització   correcta   de   la   terminologia.   
U�lització   correcta   de   les   tècniques   apreses.   
Interès   general   en   la   realització   del   procés.   
Capacitat   crí�ca   d'anàlisi.   
Diferenciació   de   línies   i   precisió   de   traç.   
L’ac�tud/dossier:    Observació   con�nuada   de   l’alumne   respecte   als   següents   conceptes   
Portar   el   material   necessari   per   treballar   a   classe.   
Portar   el   material   en   condicions   
Realitzar   els   exercicis   demanats   a   casa   i   presentar-los   puntualment.   
Cooperació   amb   altres   companys   
Comportament   respectuós   cap   als   companys   i   el   professor/a   
Els  instruments  d’avaluació  tant  en  exàmens  com  en  procediments  es  demanaran  que  segueixin  les                
actuals   normes   de   dibuix   tècnic   (UNE)   
Proves   
Controls  d’avaluació .  Com  a  mínim  un  per  avaluació.  L’examen  i/o  qües�onari  està  format  per  preguntes                 
que   s’han   de   contestar   tant   de   forma   escrita   com   gràfica.   

  
  
  

Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
60   %   Coneixements   :   S’avaluen   mitjançant   els   exàmens.   Com   a   mínim    un   per   trimestre.   
30  %  Procediments:  Seguiment  con�nuat  i  individualitzat  dels  exercicis  que  es  realitzin  a  l'aula.  Durant  el                  
curs  l'alumne/a  realitzarà  un  nombre  determinat  d'exercicis  amb  format  de  paper  normalitzat  i  traçats  a                 
llapis   únicament.   
10   %   Ac�tud/dossier   :   Observació   con�nuada   de   l’alumne    respecte   als   conceptes   abans   esmentats   
La  nota  final  del  curs  s'obté  de  la  mitjana  ponderada  de  tots  els  exàmens  que  s'hagin  fet  i  de  la  mitjana  de                        
la   nota   dels   exercicis   i   làmines.   
NOTA   AVALUACIÓ   =    (NC*0.6)   +   (NP*0.3)   +   (NAD*0.1)   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Coneixements:   Mitjançant    un   examen   de   recuperació   que   es   durà   a   terme   al   llarg   de   la   següent   avaluació.   
Procediments:  es  recuperen  lliurant  els  exercicis  suspesos  de  l’avaluació  no  superada,  en  el  transcurs  de  la                  
següent   avaluació.     
Ac�tud/dossier:   Amb   l’observació   de   millora   dels   aspectes   que   la   determinen   durant   la   següent   avaluació.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
NOTA   FINAL   =   (Nota   1a   Av   +   Nota   2a   Av   +   Nota   3a   Av)   /3   
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Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   2BAT:   juny/1BAT:   setembre)   
Pels  alumnes  que  no  superin  la  matèria,  independentment  de  les  avaluacions  aprovades,  i  de  cara  a  la                   
convocatòria  extraordinària  de  setembre  es  �ndrà  en  compte  l’evolució  de  l’alumne  durant  el  curs  en                 
l’aspecte   recuperar    tota   la   matèria   o   una   avaluació   específica   
75   %   Coneixements:   Realització   d’un   examen   
25%    Procediments:   Lliurament   del   dossier   de   recuperació   

  
Recuperació   de   la   matèria   pendent   de   cursos   anteriors   
75%   Con�nguts:   Examen   de   recuperació   
25%  Procediments:  El  professor  lliurarà  a  l’alumne  un  dossier  específic  de  recuperació  durant  el  mes                
d’octubre   i   aquest   serà   lliurat   al   professor   al   final   de   la   segona   avaluació.   
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ECONOMIA   
  

Con�nguts     
● L’economia:   necessitat   de   triar   
● Factors   produc�us   i   sistemes   econòmics   
● La   producció   i   empresa   
● L’oferta,   la   demanda   i   el   mercat   
● Models   de   mercat   
● La   retribució   dels   factors:   el   mercat   de   treball   
● Les   fallades   del   mercat   i   de   l’Estat   
● La   macroeconomia   i   les   macromagnituds   
● Demanda   i   oferta   agregades:   inflació,   atur   i   cicles.   
● La   intervenció   de   l’Estat   i   la   polí�ca   fiscal.   
● Els   diners   i   els   bancs   
● El   banc   central   i   la   polí�ca   monetària.   
● L’economia   internacional   i   la   balança   de   pagaments   
● El   mercat   de   divises   
● Creixement   i   desenvolupament   

Metodologia   de   treball   
La  idea  és  aprofitar  els  coneixements  previs  de  l’alumnat  i  intentar  promoure  al  màxim  la  seva  par�cipació                   
Sempre  que  la  temà�ca  ho  perme�  les  sessions  seran  pràc�ques  i  s’aprofitarà  l’actualitat  per  il·lustrar                 
qualsevol  explicació.  Com  a  eines  de  treball  farem  servir  textos  complementaris,  premsa  i  mitjans                
audiovisuals.     
En  cas  de  confinament,  les  classes  con�nuaran  per  videoconferències  (teleformació  síncrona)  i  lliurament  i                
seguiment   de   les   tasques   a   través   del   Classroom.   
Lectures   
Textos   complementaris,   ar�cles   i   premsa   
Sor�des   
Xerrades,   exposicions   i   cinema   en   funció   de   l’oferta.   

  
Criteris   d’Avaluació   

● Caracteritzar  les  funcions  dels  diferents  agents  en  el  sistema  econòmic  de  mercat,              
mostrant  les  seves  interrelacions.  Reconèixer  les  caracterís�ques  dels  principals  sistemes            
econòmics   i   situar-los   en   el   temps.   
● Iden�ficar  les  caracterís�ques  principals  de  l'estructura  produc�va  i  del  mercat  de  treball              
català,  espanyol  i  europeu.  Valorar  els  efectes  de  l'ac�vitat  produc�va  sobre  l'entorn  social  i  sobre                 
el   medi   ambient,   així   com   de   la   seva   deslocalització.   
● U�litzar  l'anàlisi  gràfica  en  l'estudi  del  comportament  del  mercat,  tenint  en  compte  els               
factors  que  afecten  l'oferta  i  la  demanda.  Interpretar  el  significat  de  l'elas�citat-preu  de  la                
demanda.  Analitzar  el  funcionament  d'un  mercat  i  observar  les  seves  diferències  amb  els  models.                
Iden�ficar  mesures  de  regulació  dels  mercats  i  anàlisi  de  fallades  del  mercat  en  l'assignació  de                 
recursos.   
● Definir  les  principals  macromagnituds,  la  seva  composició  i  les  seves  interrelacions.             
Descriure  les  seves  virtuts  i  les  seves  limitacions  com  a  diagnosi  de  la  situació  d'una  economia  i                   
de   la   seva   població.   
● Obtenir  informació  fiable  en  fonts  telemà�ques,  o  mitjans  escrits  i  elaborar  una  pe�ta               
recerca   de   la   situació   econòmica   catalana   i/o   espanyola   a   par�r   del   principals   indicadors.   
● Iden�ficar  i  classificar  les  principals  par�des  d'un  pressupost  públic  i  determinar  els              
efectes  que  suposa  la  intervenció  del  sector  públic  sobre  l'economia,  el  nivell  de  vida  de  les                  
persones  i  el  medi  ambient.  Analitzar  el  cost  d'oportunitat  que  implica  una  decisió  polí�ca                
concreta.   
● Descriure  les  funcions  del  sistema  financer  i  les  del  banc  central,  així  com  els  productes                 
financers   més   habituals   per   a   l'estalvi   i   per   a   la   inversió.   
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● Interpretar  els  efectes  d'una  mesura  presa  per  l'autoritat  monetària  sobre  el  mercat  de               
diner,   el   nivell   de   preus   i   el   sistema   econòmic.   
● Reconèixer  les  principals  par�des  d'una  balança  de  pagaments  i  relacionar  aquests             
moviments  amb  les  variacions  en  el  �pus  de  canvi.  Descriure  els  trets  més  caracterís�cs  de  la                  
balança  de  pagaments  espanyola  i  europea  amb  la  resta  del  món.  Argumentar  sobre  els                
avantatges   i/o   els   inconvenients   de   la   llibertat   en   el   comerç   internacional.   
● Reconèixer  els  diferents  rols  que  assumeix  un  individu  en  el  sistema  econòmic  i  de  la                 
interdependència  de  les  seves  actuacions  amb  la  resta  del  món  i  amb  el  medi.  Valorar  les                  
desigualtats   en   l'accés   als   recursos   i   de   la   distribució   de   la   riquesa   en   el   món.   
● Iden�ficar,  a  par�r  de  l'anàlisi  de  les  sèries  temporals  de  diferents  economies,  la               
inestabilitat  de  les  situacions  econòmiques,  descriure'n  les  caracterís�ques  i  proposar  alguna             
mesura   correctora   dels   desequilibris.   
● Analitzar,  de  manera  individual  o  en  equip,  casos  simples  que  versin  sobre  problemes               
econòmics  i  argumentar  mesures  que  tendeixin  a  la  seva  millora  o  solució.  Respectar  els  diferents                 
punts   de   vista   i   negociar   per   arribar   a   acords   sa�sfactoris   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Avaluació   de   les   diferents   ac�vitats   d’aprenentatge   realitzades   a   l’aula.   
Ac�vitats   diverses:   comentaris   de   text,   anàlisi   premsa...   
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula   
Els   recursos   audiovisuals   �ndran   un   pes   important   dins   l’aula.   
Proves   objec�ves   
Proves   
1   prova   per   cada   bloc   de   con�nguts   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
70%   Coneixements   
Es   farà   un   control   cada   bloc   de   con�nguts.   Dues   o   tres   proves   per   trimestre.     
20%   Procediments     
Es   valoraran   els   diversos   treballs   que   es   puguin   demanar   a   l’aula   i   ac�vitats   diverses.   
10%   Ac�tud   
Es   valoraran   diferents   aspectes   de   l’ac�tud   com:   

● La   correcció   a   classe   
● La   puntualitat   a   l’hora   de   començar   la   classe   
● Fer   els   deures   
● Treball   a   l’aula   
● Par�cipació   i   col·laboració   a   l’aula   

En  cas  de  confinament:  Valorarem  com  a  mínim  el  50%  el  seguiment  de  les  classes  i  el  lliurament  de  les                      
tasques,   i   com   a    màxim   el   50%   les   proves   no   presencials.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
La  recuperació  del  primer  i  segon  trimestre  es  farà  durant  el  primer  mes  del  trimestre  següent  mitjançant                   
una   prova   escrita.   L’alumnat   que   hagi   aprovat,   pot   fer   també   la   prova   per   tal   d’apujar   la   seva   nota.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La  nota  final  serà  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  dels  tres  trimestres  o  de  les  corresponents                   
recuperacions,  arrodonida  a  un  nombre  enter  entre  0  i  10.  Excepcionalment,  si  aquesta  mitjana                
arrodonida   no   arriba   a   5,   es   �ndrà   en   compte   l’evolució   de   l’alumne.   
Al   juny   es   farà   una   prova   per   als   alumnes   que   vulguin   millorar   la   seva   nota   final.   
Convocatòria   extraordinària   (   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)   
En  cas  que  la  nota  de  final  de  curs  no  arribi  a  5,  hi  haurà  una  convocatòria  extraordinària  al  mes  de  juny.                        
Per  aquesta  avaluació  es  comptarà  un  10%  les  ac�vitats  d'es�u  i  un  90%  la  nota  del  control  que  es  farà  el                       
mes   de   setembre.   
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ECONOMIA   I   ORGANITZACIÓ   D'EMPRESA   
  

Con�nguts   bàsics   
● L’empresa   i   el   seu   entorn.   
● Localització   i   formes   d’empresa.   
● Organització   interna   de   l’empresa.   
● La   direcció   de   l’empresa:   Planificació,   organització,   ges�ó   i   control.   
● Recursos   Humans.   
● Ges�ó   de   la   producció.  
● Ges�ó   de   magatzem.   
● Comercialització   i   màrque�ng.   
● Elements   del   màrque�ng:   preu,   producte,   promoció   i   distribució.   

Metodologia   de   treball   
La  idea  és  aprofitar  els  coneixements  previs  de  l’alumnat  i  intentar  promoure  al  màxim  la  seva  par�cipació                   
Sempre  que  la  temà�ca  ho  perme�  les  sessions  seran  pràc�ques.  Com  a  eines  de  treball  farem  servir                   
textos   complementaris,   premsa   i   mitjans   audiovisuals.     
Aquest  curs  2020-21  hi  ha  la  possibilitat  que  algun  dels  grups  hagi  de  romandre  en  quarantena  alguns                   
dies.  En  aquest  cas,  s’habilitarà  el  Meet  del  Classroom  com  a  mitjà  de  comunicació  amb  aquest                  
grup-classe.     
Sor�des   
Agència   catalana   de   consum   
Fes�val   docs   +   fotopress   
Xerrada   pel   món   
Idescat   

  
Criteris   d’Avaluació   

● Descriure   l'ac�vitat   empresarial   i   l'empresari   en   relació   amb   la   seva   funció   de   sa�sfacció   de   les   
necessitats,   els   objec�us   perseguits,   i   l'organització   necessària   per   a   la   presa   de   decisions   en   
condicions   de   risc   dins   un   entorn   canviant.     

● Enumerar   i   descriure   els   elements   més   importants   de   l’entorn   de   l’empresa   per   analitzar   les   
influències   reciproques   entre   aquesta   i   el   seu   entorn.   

● Reconèixer   l'è�ca   i   la   responsabilitat   social   de   l'empresa   davant   les   conseqüències   socials   i   
mediambientals   de   la   seva   ac�vitat,   analitzar   i   mostrar   opinions   personals   raonades   i   
argumentades   sobre   diferents   casos.   

● Dis�ngir   els   diferents   �pus   d’empresa   segons   diferents   criteris   de   classificació   per   descriure’n   les   
caracterís�ques   principals.   

● Conèixer    les   principals   escoles   que   tracten   l’organització   del   treball.   
● Analitzar   els   avantatges   i   inconvenients   dels   diferents   �pus   d’empresa   per   escollir   la   forma   

empresarial   més   adient   segons   les   circumstàncies.   
● Iden�ficar   les   diferents   àrees   organitza�ves   de   l'empresa   interpretant   la   comunicació   interna   i   

l'organització   i   els   conflictes   que   es   generen   en   el   decurs   de   la   seva   ac�vitat.   
● Valorar   la   necessitat   d’una   direcció   eficaç   i   iden�ficar-ne   les   funcions.   Conèixer   els   diferents   es�ls   

de   direcció   i   relacionar-los   amb   el   comportament   i   mo�vació   dels   treballadors.   
● Analitzar   i   resoldre   problemes   i   situacions   amb   l'ajuda   d'arbres   o   matrius   de   decisió,   u�litzant   un   

criteri   de   decisió   apropiat,   interpretar   de   manera   coherent   els   resultats   i   valorar   l'eficàcia   de   cada   
sistema.   

● Iden�ficar   les   etapes   d'un   procés   de   selecció   i   contractació   de   personal   i   descriure   la   ges�ó   dels   
recursos   humans     

● Reconèixer   els   aspectes   bàsics   de   les   relacions   laborals   dins   l'empresa,   
● Valorar   la   importància   de   les   funcions   d’aprovisionament   i   ges�ó   de   magatzem   per   al   bon   

funcionament   de   l’empresa.   
● Conèixer   els   conceptes   d’existències,   �pus   i   mètodes   de   valoració.   
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● Estructurar   i   resoldre   en   casos   concrets   qües�ons   relacionades   amb   la   planificació   i   control   de   
projectes   i   de   ges�ó   d'inventaris.   

● Aplicar   sistemes   que   perme�n   programar,controlar    i   ges�onar   adequadament   la   producció..   
● Classificar   i   calcular   els   costos   de   producció   d'una   empresa     
● Conèixer   el    concepte   de   llindar   de   rendibilitat   o   punt   mort.   
● Definir   què   és   un   pla   de   màrque�ng   i   analitzar   els   elements   que   el   componen:   producte,   preu,   

comunicació   i   distribució.   
● Analitzar   de   manera   simple   casos   de   màrque�ng,   iden�ficant   les   estratègies   u�litzades   en   les   

variables   del   màrque�ng   mix,   i   elaborar   amb   crea�vitat   noves   propostes   d'acord   amb   uns   
objec�us   prèviament   establerts   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
Avaluació   de   les   diferents   ac�vitats   d’aprenentatge   realitzades   a   l’aula.   
Ac�vitats   lliurades   pel   Classroom.   
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula.   
Treball   anual   sobre   una   empresa   determinada.   
Ac�vitats   diverses:   comentaris   de   text,   anàlisi   premsa...   
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula   
Proves   objec�ves   
Proves   
2   proves   pel   1r   i   2n   trimestre   i   3   en   el   3r   trimestre.   

  
Obtenció   de   la   qualificació   de   cada   avaluació:   
70%   Coneixements   
Es   farà   un   control   cada   dues   unitats   a   excepció   del   tercer   trimestre   en   què   se   n’inclouran   3.   
20%   Procediments     
Es   valoraran   els   diversos   treballs   que   es   puguin   demanar   a   l’aula   i   ac�vitats   diverses.   N’hi   haurà   un   parell   
de   fixos   per   trimestre   i   un   anual   que   es   presentarà   al   final   del   3r   trimestre.   També   s’aniran   realitzant   
exposicions   de   temes   diversos.   
10%   Ac�tud   
Es   valoraran   diferents   aspectes   de   l’ac�tud   com:   

● La   correcció   a   classe   
● La   puntualitat   a   l’hora   de   començar   la   classe   
● Fer   els   deures   
● Treball   a   l’aula   
● Par�cipació   i   col·laboració   a   l’aula   

En   cas   de   confinament:   Valorarem   com   a   mínim   el   50%   el   seguiment   de   les   classes   i   el   lliurament   de   les   
tasques,   i   com   a    màxim   el   50%   les   proves   no   presencials.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
La   recuperació   del   primer   i   segon   trimestre   es   farà   durant   el   primer   mes   del   trimestre   següent   mitjançant   
una   prova   escrita.   Si   els   treballs   addicionals   no   s’han   elaborat   o   no   s’han   aprovat   es   podran   presentar.   
 L’alumnat   que   hagi   aprovat,   pot   fer   també   la   prova   per   tal   d’apujar   la   seva   nota.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La   nota   final   serà   la   mitjana   aritmè�ca   de   les   notes   dels   tres   trimestres   o   de   les   corresponents   
recuperacions,   arrodonida   a   un   nombre   enter   entre   0   i   10.   Excepcionalment,   si   aquesta   mitjana   
arrodonida   no   arriba   a   5,   es   �ndrà   en   compte   l’evolució   de   l’alumne.   
Al   juny   es   farà   una   prova   per   als   alumnes   que   vulguin   millorar   la   seva   nota   final.   
Convocatòria   extraordinària     
En   cas   que   la   nota   de   final   de   curs   no   arribi   a   5,   hi   haurà   una   convocatòria   extraordinària   al   mes   de   juny.   
Per   aquesta   avaluació   es   comptarà   un   10%   les   ac�vitats   d'es�u   i   un   90%   la   nota   del   control   que   es   farà   el   
mes   de   setembre.   
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FÍSICA   
  
  

Con�nguts     
1r   trimestre   
0.   Repàs    Mecànica   
1.   Repàs   càlcul   vectorial     
2.   Moviment   ondulatori     
3.   Fenòmens   Ondulatoris   
2n   trimestre   
4.   Camp   gravitatori     
5.   Camp   elèctric     
6.   Electromagne�sme     
3r   trimestre   
7.   Naturalesa   de   la   llum     
8.   Física   nuclear     
Metodologia   de   treball   
Amb  el  llibre  de  text  de  Mc  Graw  Hill  i  proves  de  les  PAU.  Teoria,  dubtes,  exercicis,  pràc�ques,  ac�vitats  i                      
debats.   
Lectures   
Possibilitat  de  tenir  qualsevol  llibre  de  text  de  suport,  textos  crí�cs,  textos  històrics,  ar�cles  i  documents                  
d’actualitat.   
Sor�des   
Pel  Covid-19  queden  suspeses  tot  i  que  si  es  pot  es  visitarà  l’Observatori  Fabra,  el  Sincrotró,  el  CERN  i                     
l’ICFO   

  
Criteris   d’Avaluació   
Analitzar  situacions  en  què  intervenen  fenòmens  �sics  u�litzant  els  mètodes  i  les  tècniques  propis  del                 
treball   cien�fic.     
U�litzar  tant  l'instrumental  bàsic  d'un  laboratori  de  �sica  com  els  sistemes  informa�tzats  d'anàlisi  i                
captació   de   dades.     
Obtenir  i  analitzar  informació  sobre  fenòmens  explicables  mitjançant  la  �sica,  així  com  saber  argumentar  i                 
comunicar   sobre   aquests   fenòmens.   
Comprendre  la  naturalesa  de  la  ciència  com  a  ac�vitat  humana,  i  també  el  poder  i  les  limitacions  del                    
coneixement   cien�fic.     
U�litzar  el  model  de  moviment  ondulatori  per  tal  d'interpretar  diferents  fenòmens  naturals  i               
desenvolupaments  tecnològics.  Relacionar  les  magnituds  de  les  ones  sonores  amb  allò  que  es  percep.                
Conèixer   les   maneres   de   mesurar   la   contaminació   acús�ca   i   els   mètodes   per   protegir-se'n.     
Explicar  quan�ta�vament  algunes  propietats  de  les  ones  com  la  reflexió  i  la  refracció,  gràficament  les  ones                  
estacionàries   i   qualita�vament   les   interferències,   l'efecte   Doppler   i   la   difracció.     
Aplicar  la  teoria  de  la  gravitació  a  l'estudi  dinàmic  de  situacions  senzilles  interessants.  Fer  càlculs  senzills  a                   
par�r  de  dades  experimentals  o  aconseguides  per  mitjà  de  vídeos  o  fotografies  d'alguna  magnitud                
astronòmica.     
Descriure  processos  nuclears  mitjançant  equacions  nuclears  i  efectuar  càlculs  relacionats  amb  els  temps               
de  semidesintegració  i  amb  l'energia  involucrada,  així  com  conèixer  les  aplicacions  dels  processos  nuclears                
i   valorar-ne   les   possibilitats,   les   dificultats   i   els   riscos.     
Descriure  l'origen  i  evolució  de  l'Univers  com  un  sistema  en  expansió  amb  estructures  a  diferents  escales  i                   
aportar  arguments  a  favor  d'aquest  model.  Conèixer  el  model  estàndard,  les  interaccions  com  a  intercanvi                 
de   par�cules   entre   par�cules,   així   com   els   sistemes   que   s'u�litzen   en   aquest   �pus   d'inves�gació.     
Iden�ficar  i  reconèixer  a  par�r  dels  sistemes  i  situacions  en  què  la  �sica  clàssica  deixa  de  ser  aplicable,  la                     
necessitat   de   revisar   conceptes   com   l'espai,   el   temps,   les   ones   i   les   par�cules.     
Aplicar  els  models  bàsics  de  l'electromagne�sme  per  tal  d'explicar  els  funcionament  d'algunes  màquines               
electromagnè�ques,   així   com   d'altres   fenòmens   d'interès.     
Jus�ficar  la  u�litat  del  concepte  de  camp  elèctric  per  superar  el  d'interacció  a  distància.  Saber  representar                  
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gràficament  els  camps  elèctrics,  així  com  fer  càlculs  de  camps  en  situacions  senzilles.  U�litzar  els                 
conceptes   de   camp   elèctric   i   camp   magnè�c   per   tal   d'explicar   algunes   aplicacions   d'interès.     

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
Seguiment   d’exercicis,   controls   i   recuperacions.   
Proves   
Dues   per   trimestres   i   la   recuperació   de   trimestres   i   el   simulacre   de   les   PAU   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
90   %   Coneixements    
Es  farà  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  dels  exàmens  i  controls  fets  a  l’avaluació.  Per  la  nota  de  la  tercera                       
avaluació  també  s’inclourà  el  resultat  ob�ngut  al  simulacre  de  les  PAU,  que  tots  hauran  de  fer  tant  si  estan                     
prematriculats   a   les   PAU   com   si   no.   
10   %   Procediments   +   Ac�tud     
Problemes  fets  a  casa  i  a  classe  i  presentació  del  dossier  quan  el  professorat  el  reclami.  El  grau  d’interès  i                      
par�cipació  a  l’hora  de  respondre  les  preguntes  plantejades  pel  professor.  Realització  d'ac�vitats              
complementàries.  
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les  ac�vitats  de  recuperació  de  la  primera  i  segona  avaluacions  es  faran  durant  el  1r  mes  de  l’avaluació                    
següent,  i  consis�ran  en  la  realització  d’un  examen  i,  si  s’escau,  en  la  revisió  del  dossier.  Pel  que  fa  a  la                       
tercera  avaluació,  l’ac�vitat  de  recuperació  es  durà  a  terme  durant  la  darrera  hora  lec�va  del  curs  de  la                    
matèria,   i   també   consis�rà   en   la   realització   d’un   examen   i,   si   s’escau,   en   la   revisió   del   dossier.     
Si  la  nota  de  l’examen  es  troba  entre  5  i  8  (exclusiu)  la  nota  d’avaluació  de  l’alumne/a  serà  5.  Si  la  nota  de                         
l’examen   es   troba   entre   8   i   10   (inclusius)   la   nota   d’avaluació   de   l’alumne/a   serà   6.     
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La   nota   de   final   de   curs   s’ob�ndrà   fent   la   mitjana   aritmè�ca   de   les   notes   dels   tres   trimestres   aprovat.   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   2BAT:   juny/1BAT:   setembre)   
Consis�rà   en   un   examen   escrit.   La   nota   de   l’examen   serà   la   nota   de   curs.     
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HISTÒRIA   DEL   MÓN   CONTEMPORANI   
  

Con�nguts   bàsics   
● Internacionalisme   vs.   Feixisme   
● Solidaritat   Internacional   
● Exili   i   Refugiats   
● Deportació   republicana   
● Estudi   de   l’Holocaust   
● Poli�ques  socials  i  econòmiques  dutes  a  terme  per  les  dues  grans  potencies  de  la  Guerra                 
freda   
● Descontentament  i  decensis  d’una  bona  part  de  la  població  front  aquestes  polí�ques,              
especialment   per   les   noves   generacions   
● Berkeley:   Noves   idees,   el   moviment   hippye,   el   moviment   an�-guerra   de   Vietnam   
● Altres   moviments   de   descontentament:   Mèxic   68,   Facultat   de   la   Sapienza   (Roma)   
● El   Maig   del   68   a   França   
● La   Primavera   de   Praga   
● Protestes   socials   i   obreres   a   Berlín   Est   ,   Gandsk….   

  
Criteris   d’Avaluació   

● Iden�ficar  i  caracteritzar,  a  par�r  de  l’anàlisi  i  interpretació  de  diverses  fonts,  el  significat                
tant   d’internacionalisme   com   de   feixisme   
● Iden�ficar   les   causes   i   les   conseqüències   de   la   solidaritat   internacional.   
● Mostrar  interès  per  llegar  textos  informa�us  en  anglès  sobre  la  Guerra  Civil  española  i  les                 
Brigades   Internacionals   
● Planificar  i  elaborar  una  presentació  escrita  i  oral  en  anglès  sobre  el  temes  historics                
tractats   
● Descriure  a  grans  trets  els  camins  de  l’exili  dels  perdedors  de  la  Guerra  i  el  seu  nou  status                    
de   refugiat   
● Relacionar  l’ascens  del  feixisme  amb  la  deportació  republicana  española  als  camps  nazis  o               
en   organitzacions   de   treballs   forçats   (TODT)   
● Ajudar  els  nostres  alumnes  a  entendre  la  par�cularitat  del  genocidi  de  persones  jueves  i  a                
combatre  els  tòpics  sobre  el  tema,  tenint  com  objec�us  generar  coneixement-  per  combatre  la                
banalització-  però  també  empa�a,  per  evitar  la  indiferència  i  l’oblit,  això  és,  la  mort  simbòlica  de                  
les   víc�mes.   
● Conscienciar  i  sensibilitzar  i  promoure  l’educació  sobre  l’Holocaust  i  generar  conductes  i              
valors   è�cs   i   morals.   
● Iden�ficar,  analitzar  i  interpretar  algunes  informacions  procedents  fonts  històriques           
diverses  (textuals,  estadís�ques,  iconogràfiques,  �lmiques,  orals,  etc.)  per  tal  de  realitzar  treballs              
d’indagació  sobre  la  situació  de  la  població  civil  durant  la  Segona  Guerra  Mundial.  Iden�ficar  i                
analitzar  les  causes  que  van  provocar  la  formació  de  blocs  a  la  fi  de  la  Segona  Guerra  Mundial,  i                     
explicar   i   valorar   els   trets   bàsics   de   la   seva   evolució   durant   la   segona   meitat   del   segle   XX     
● Iden�ficar  els  factors  que  van  afavorir  el  procés  de  descolonització  i  establir  les  possibles                
relacions   
● Descriure  el  fracàs  i  enfrontament  de  les  noves  generacions  davant  les  polí�ques  dels               
blocs   dominats   
● Sinte�tzar,  a  par�r  de  l’anàlisi  i  interpretació  de  fonts  primàries  i  secundàries,  l’evolució  de                
la  condició  femenina  des  de  la  par�cipació  en  la  societat  en  certes  èpoques  a  la  indivisibilitat  i                   
l’intent   de   recuperació   de   protagonisme   a   l’actualitat.   
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Instruments   d'avaluació   

  
Obtenció   de   la   qualificació   de   cada   avaluació:   
70%   Elaboració,   con�ngut   I   explicació   dels   treballs   fets   individualment   o   en   grup   
10%  Valoració  de  la  composició  i  expressió  en  anglès  dels  diferents  temes  històrics  tractats  (  Amb                  
l’assessorament   del   Departament   d’anglès)   
20%   Examen   escrit   dels   conceptes   generals   tractats   durant   l’Avaluació   

  
ració   de   les   avaluacions   suspeses   

Es  farà  un  control  de  recuperació  i  un  pe�t  treball  dels  conceptes  generals  tractats  a  cada  avaluació.  En                    
les   recuperacions   de   les   dues   primeres   la   nota   màxima   serà   un   6.   

  
ió   de   la   qualificació   final   de   curs   

Es  farà  mitja  de  la  nota  de  les  tres  avaluacions.  Tot  tenint  en  compte  l'evolució  al  llarg  del  curs  de                      
l'alumnat.   És   imprescindible,   però,   que   la   nota   de   la   tercera   avaluació   es�gui   aprovada.     

  
atòria   extraordinària   

Es   farà   un   control   de   tota   la   matèria.    
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LLATÍ   
  

Con�nguts   bàsics   
▪ Història   de   la   llengua:   des   de   l’indoeuropeu   fins   a   les   llengües   romàniques.   
▪ El   lla�   com   a   llengua   flexiva.   
▪ Morfologia   nominal,   pronominal   i   verbal.   
▪ Principals   estructures   sintàc�ques   del   lla�.   
▪ Aprofundiment  en  la  llengua  pròpia  a  través  de  l’estudi  del  lèxic,  de  la  morfologia  i  de  la  sintaxi  del                     

lla�.   
▪ Traducció   de   textos   lla�ns   senzills.   
▪ Cultura  romana:  història,  societat,  vida  quo�diana,  tècnica  i  art,  dret,  etc.  Influència  de  tots  aquests                 

fets   en   la   nostra   cultura.   
Metodologia   de   treball   
Els   con�nguts   que   es   treballaran   es   divideixen   en   dos   blocs   principals,   llengua   i   cultura   lla�nes.   Per   tant   
la   metodologia   de   treball   pot   variar   segons   el   tema   tractat;   en   les   qües�ons   lingüís�ques   es   faran   
exercicis   grama�cals   i   lèxics,   anàlisis   i   traduccions   de   textos,   mentre   que   en   l’apartat   de   cultura   es   faran  
servir   més   els   mitjans   audiovisuals   i   informà�cs.   
Lectures   
Les  lectures  d'obres  literàries  es  realitzaran  fonamentalment  al  curs  de  2n,  però  durant  el  curs  de  1r  es                    
procurarà   llegir   ar�cles   i   no�cies   relacionats   amb   la   matèria.   
Els   alumnes   llegiran   l'obra   a   què   assisteixin   al   Fes�val   de   teatre   grecolla�.   
Sor�des   
Durant   els   dos   cursos   de   batxillerat   es   procurarà   visitar   les   restes   arqueològiques   de   Bàrcino   i    Badalona.  
Els   alumnes   par�ciparan   com   a   espectadors   en   el   Fes�val   de   teatre   grecolla�.   

  
Criteris   d’Avaluació   
▪ Comprendre  i  interpretar  el  con�ngut  de  textos  lla�ns  originals  de  dificultat  adequada  als               

coneixements   de   l’alumnat,   preferentment   en   prosa   i   narra�us   o   descrip�us.   
▪ Analitzar   el   con�ngut   de   textos   en   llengua   lla�na   de   manera   implícita,   i   explícita   quan   es   
  consideri   oportú.   
▪ Aplicar  els  coneixements  morfosintàc�cs  i  lèxics  en  la  transformació  d’estructures  grama�cals  o              

d’unitats   lingüís�ques.   
▪ Descriure  alguns  trets  històrics,  socials,  religiosos,  d’organització  polí�ca,  o  d’aspectes  de  la  vida               

quo�diana  que  caracteritzen  el  món  romà.  Descriure  factors  caracterís�cs  de  la  tècnica  i  de  l’art                 
romà.   

▪ Comentar  el  con�ngut  de  textos  llargs  d’autors  clàssics  en  traducció  o  d’estudiosos  del  món  romà,  o                  
d’imatges   i   representacions   gràfiques,   i   dis�ngir   aspectes   històrics   o   culturals.   

▪ Reconèixer  en  el  lèxic  de  les  llengües  romàniques  conegudes  per  l’alumne/a  paraules  d’origen  lla�  i                 
iden�ficar  canvis  fonè�cs,  morfològics,  sintàc�cs  i  semàn�cs  experimentats  al  llarg  de  la  seva               
evolució.   

▪ 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               
consultades   per   mitjà   de   l’ús   de   les   TIC.   

▪ Reconèixer   i   valorar   alguns   exemples   de   la   pervivència   del   llegat   clàssic   en   el   passat   i   en   l’actualitat.   
  

Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
Es   faran   ac�vitats   des�nades   a   reforçar   els   aprenentatges   grama�cals   i   pràc�ques   de   traducció.   
També  es  faran  ac�vitats  relacionades  amb  els  con�nguts  culturals,  que  poden  consis�r  en  la  lectura                 
d'ar�cles   diversos   i   pe�ts   treballs.   
Proves   
Es  realitzaran,  com  a  mínim,  dos  exàmens  cada  avaluació,  que  preferentment  seran  traduccions  de                
textos   lla�ns.   
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Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota                 
del   trimestre):   
Elements   d’avaluació   con�nua   
Es   faran   ac�vitats   des�nades   a   reforçar   els   aprenentatges   grama�cals   i   pràc�ques   de   traducció.   
També  es  faran  ac�vitats  relacionades  amb  els  con�nguts  culturals,  que  poden  consis�r  en  la  lectura                 
d'ar�cles   diversos   i   pe�ts   treballs.   
Proves   
Es  realitzaran,  com  a  mínim,  dos  exàmens  cada  avaluació,  que  preferentment  seran  traduccions  de                
textos   lla�ns.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Quan  l’alumne  no  superi  una  avaluació,  podrà  recuperar-la  durant  el  trimestre  següent,  examinant-se               
només  d’aquells  con�nguts  que  no  va  poder  aprovar;  tanmateix,  aquest  criteri  només  podrà  tenir-se  en                 
compte  pel  que  fa  a  la  superació  de  la  primera  i  segona  avaluació,  ja  que  els  con�nguts  de  la  tercera                      
avaluació   només   podran   ser   recuperats   en   els   exàmens   extraordinaris.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   
Per  tal  de  superar  el  primer  curs  de  batxillerat,  s’haurà  d’aprovar  el  promig  ponderat  resultant  de  les                   
notes  de  les  tres  avaluacions.  Per  obtenir  el  promig  final  de  curs  aplicarem  la  següent  fórmula:  (1a                   
Avaluació*25+  2a  Avaluació  *35+  3a  Avaluació  *40)  /100.  Les  notes  ob�ngudes  s’arrodoniran,  tenint  en                
compte   que   a   par�r   de   cinc   dècimes   s’aconsegueix   la   nota   superior.     
Convocatòria   extraordinària   
En  cas  de  no  aprovar  el  curs,  l’alumne/a  haurà  de  recuperar  tots  els  con�nguts  de  les  tres  primeres                    
avaluacions   en   una   prova   extraordinària   de   recuperació.   
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MATEMÀTIQUES   
  

Con�nguts     
▪ Nombres   reals.   
▪ Polinomis.   
▪ Trigonometria.   
▪ Nombres   complexos.   
▪ Geometria   analí�ca   plana.   Vectors   i   rectes.   
▪ Còniques.   
▪ Anàlisis  de  funcions:  successions,  límits  i  con�nuïtat,  funcions  trigonomètriques,           
exponencials   i   logarítmiques.   
▪ Introducció   a   les   derivades.   

Metodologia   de   treball   
Par�nt  sempre  dels  coneixements  previs  de  l’alumnat,  intentem  promoure  al  màxim  la  par�cipació  de                
l’alumnat  i  incen�var  el  treball  tant  individual  com  col·lec�u.  Apart  de  les  imprescindibles  explicacions                
teòriques,  les  sessions  seran  principalment  pràc�ques.  Com  a  eines  de  treball  complementàries  farem               
servir  la  calculadora  cien�fica  i  també  programes  d’ordinador.  Tanmateix  ens  comunicarem,  via  Internet,               
mitjançant  un  curs  virtual  Moodle,  en  el  que  intercanviarem  informació,  materials,  treballs  i  exercicis.                
També   farem   servir   la   app   Google   classroom.   
En   cas   de   confinament,   les   classes   con�nuaran   per   videoconferències   (teleformació   síncrona)   i   lliurament   i   
seguiment   de   les   tasques   a   través   del   Classroom   i   de   Weeras.   
Sor�des   
Par�cipació   a   les   Proves   Cangur  

  
Criteris   d’Avaluació   

▪ Comprendre  les  ampliacions  successives  dels  conjunts  numèrics,  amb  una  atenció  especial             
als  nombres  reals.  Dis�ngir  els  nombres  reals  de  les  seves  aproximacions.  Saber  calcular  i                
comprendre   el   significat   del   concepte   intuï�u   de   límit   d'una   successió.   
▪ Aplicar  i  saber  iden�ficar  en  problemes  pràc�cs  les  relacions  entre  la  descomposició  de               
polinomis  i  la  resolució  d'equacions  polinòmiques.  Comprendre  i  u�litzar  la  relació  entre  els  zeros                
d'un   polinomi   i   les   solucions   de   l'equació   polinòmica.   
▪ Operar  amb  soltesa  amb  exponents  i  logaritmes  com  a  primer  pas  per  a  la  futura                 
comprensió   de   les   funcions   exponencials   i   logarítmiques,   i   entendre'n   el   significat.   
▪ Resoldre  triangles  rectangles  amb  soltesa.  Saber  plantejar  i  resoldre  problemes  pràc�cs  de              
trigonometria  tot  fent  servir  les  eines  apreses  sobre  mesura  d'angles.  Estar  familiaritzat  amb  la                
resolució  de  triangles.  Aplicar  a  situacions  reals  les  tècniques  de  resolució  de  triangles,  amb  un                 
èmfasi   especial   en   el   cas   de   triangles   rectangles.   
▪ Transcriure  situacions  geomètriques  al  llenguatge  vectorial  bidimensional  i  fer  servir  les             
tècniques  per  resoldre  problemes.  U�litzar  amb  destresa  la  relació  entre  direcció  i  pendent  d'una                
recta,   tot   lligat   amb   la   comprensió   del   concepte   de paral·lelisme.   
▪ Transcriure  al  llenguatge  algèbric  el  concepte  de lloc  geomètric,  i  saber  interpretar  les              
expressions  algèbriques  corresponents.  Conèixer  les  equacions  de  les  còniques  referides  als  seus              
eixos   principals.   
▪ Interpretar  i  u�litzar  el  concepte  de funció,  la  seva  expressió  algèbrica  i  les  operacions  amb                
funcions.  Tenir  capacitat  per  traduir  el  llenguatge  de  les  funcions  a  situacions  de  l'entorn  i,  a                  
l'inrevés,   capacitat   per   construir   funcions   a   par�r   de   dades   reals.   
▪ Conèixer  i  iden�ficar  els  �pus  bàsics  de  funcions,  així  com  les  seves  propietats,  i  dis�ngir                 
entre   les   propietats   dels   diversos   �pus   de   funcions.   
▪ U�litzar  amb  soltesa  la  calculadora  i  l'ordinador  per  facilitar  càlculs,  fer  representacions              
gràfiques,  i  explorar  i  simular  situacions.  Fer  servir  intel·ligentment  les  TIC  i  interpretar  els  resultats                 
d'una   operació   automà�ca   en   el   context   del   problema   que   s'està   resolent.   
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Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Avaluació   de   les   diferents   ac�vitats   d’aprenentatge   realitzades   a   l’aula.   
Ac�vitats   del   moodle.     
Ac�vitats   del   classroom.   
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula   
Proves   
Dos   controls   per   avaluació   com   a   mínim.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
80%   Controls     
50%   control   trimestral   i   30%   la   resta   de   controls.   
20%   Elements   d’avaluació   con�nuada     
Es   valoraran   diferents   procediments:   

● Treballs   que   es   puguin   demanar   a   l’aula   o   a   través   del   Googleclassroom.   
● Treballs   interdisciplinaris   
● Qües�onaris   del   moodle.   

Es   valoraran   diferents   aspectes   de   l’ac�tud   com:   
● La   correcció   a   classe   
● La   puntualitat   a   l’hora   de   començar   la   classe   
● Fer   els   deures     
● Treball   a   l’aula   

Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
La  recuperació  del  primer  i  segon  trimestre  es  farà  durant  el  primer  mes  del  trimestre  següent  mitjançant                   
una   prova   escrita.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La  nota  final  serà  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  dels  tres  trimestres  o  de  les  corresponents                   
recuperacions,  arrodonida  a  un  nombre  enter  entre  0  i  10.  Excepcionalment,  si  aquesta  mitjana                
arrodonida   no   arriba   a   5,   es   �ndrà   en   compte   l’evolució   de   l’alumne.   
Al   juny   es   farà   una   prova   per   als   alumnes   que   vulguin   millorar   la   seva   nota   final.   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)   
En  cas  que  la  nota  de  final  de  curs  no  arribi  a  5,  hi  haurà  una  convocatòria  extraordinària  al  mes  de                       
setembre.  Per  aquesta  avaluació  es  comptarà  un  10%  les  ac�vitats  d'es�u  i  un  90%  la  nota  del  control  que                     
es   farà   el   mes   de   setembre.   
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MATEMÀTIQUES   APLICADES   A   LES   CIÈNCIES   SOCIALS   
  

Con�nguts     
▪ Nombres   reals.   
▪ Polinomis.   
▪ Equacions,   inequacions,   sistemes   i   problemes.     
▪ Funcions.   
▪ Progressions   i   successions.     
▪ Matemà�ca   financera.     
▪ Estadís�ca   descrip�va.     
▪ Distribucions   bidimensionals.     
▪ Probabilitat.     
▪ Distribucions   de   probabilitat.   

Metodologia   de   treball   
Par�nt  sempre  dels  coneixements  previs  de  l’alumnat,  intentem  promoure  al  màxim  la  par�cipació  de                
l’alumnat  i  incen�var  el  treball  tant  individual  com  col·lec�u.  Apart  de  les  imprescindibles  explicacions                
teòriques,  les  sessions  seran  principalment  pràc�ques.  Com  a  eines  de  treball  complementàries  farem               
servir  la  calculadora  cien�fica  i  també  programes  d’ordinador  com  el  Geogebra.  Tanmateix  ens               
comunicarem,  via  Internet,  mitjançant  un  curs  virtual  del  Classroom,  en  el  que  intercanviarem  informació,                
materials,   treballs   i   exercicis.   
Aquest   curs   2020-21   hi   ha   la   possibilitat   que   algun   dels   grups   hagi   de   romandre   en   quarantena   alguns   
dies.   En   aquest   cas,   s’habilitarà   el   Meet   del   Classroom   com   a   mitjà   de   comunicació   amb   aquest   
grup-classe.     
Sor�des   
Par�cipació   a   les   Proves   Cangur.   

  
Criteris   d’Avaluació   
▪ Comprendre  la  diferència  entre  un  nombre  real  i  les  seves  aproximacions.  Avaluar  l'error               
acceptable  segons  la  situació  de  què  es  trac�.  Dominar  el  concepte  d'aproximacions  successives  a  un                 
nombre  real i  la  seva  u�lització  en  contextos  problemà�cs,  a  més  de  tenir  criteri  de  decisió  sobre  quin  és                    
l'error   acceptable   en   diversos   contextos   de   la   vida   real.   
▪ Dominar  el  concepte  de taxa en  els  diversos  contextos,  i  especialment  el  tant  per  cent.  Aplicar  als                 
diversos  contextos  econòmics  les  eines  financeres  apreses.  Reconèixer  i  fer  servir  el  model  de  les                 
progressions  geomètriques  per  als  problemes  d'interès  compost  i  als  relacionats  amb  productes  financers               
que   s'hi   regeixen.   
▪ Fer  amb  soltesa  les  operacions  amb  polinomis,  entendre  el  significat  del  valor  numèric  d'un                
polinomi  i  emprar-lo  per  calcular-ne  les  arrels.  Comprendre  i  u�litzar  la  relació  entre  els  zeros  d'un                  
polinomi  i  solucions  d'una  equació  polinòmica,  com  a  pas  per  a  la  futura  comprensió  de  les  funcions                   
polinòmiques.   
▪ Emprar  correctament  el  llenguatge  algèbric,  i  comprendre'n  el  significat.  Ser  hàbil  en  la               
modelització  algèbrica  de  problemes  contextualitzats,  fent  servir  les  diverses  eines  apreses.  Combinar  les               
diverses   eines   i   estratègies   apreses   per   enfrontar-se   a   problemes   fent   servir   la   deducció   i   l'argumentació.   
▪ Operar  amb  soltesa  amb  exponents  i  logaritmes,  i  entendre'n  el  significat,  com  a  primer  pas  per  a                   
la  futura  comprensió  de  les  funcions  exponencials  i  logarítmiques.  Comprendre  el  concepte  de logaritme i               
dominar  l'opera�vitat  aritmè�ca  amb  les  propietats  dels  logaritmes,  sobre  la  base  del  coneixement  i  el                 
domini   de   l'opera�vitat   amb   exponents.   
▪ Relacionar  les  funcions  elementals  amb  la  seva  representació  cartesiana.  Modelitzar  situacions             
reals  mitjançant  les  funcions,  i  treure'n  conseqüències.  Conèixer  l'expressió  i  les  propietats  de  les  funcions                 
elementals  .polinòmiques  de  primer  i  segon  grau  i  proporcionalitat  inversa-,  i  ser  destre  en  la  u�lització                  
d'aquestes   per   modelitzar   i   resoldre   problemes   de   la   vida   real.   
▪ Aplicar  tècniques  senzilles  de  recompte  a  situacions  de  la  vida  real.  Comprendre  i  resoldre               
problemes  en  què  intervinguin  els  conceptes  de probabilitat  i  dependència  o  independència             
d'esdeveniments,   lligat   amb   conceptes   elementals   de   combinatòria.   
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▪ Interpretar  la  possible  relació  entre  variables  fent  servir  el  coeficient  de  correlació  i  la  recta  de                  
regressió.  Portar  a  la  pràc�ca  els  conceptes  bàsics  de  l'Estadís�ca  descrip�va  i  bivariant  a  situacions                 
senzilles.   
▪ Tenir  destresa  en  la  planificació,  realització  i  l'anàlisi  crí�ca  de  les  diverses  fases  d'un  treball                 
estadís�c.  Específicament,  elaborar  i  sotmetre  a  crí�ca  un  treball  estadís�c  i  en  l'ús  de  la  calculadora  i  el                    
programari   informà�c.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Avaluació   de   les   diferents   ac�vitats   d’aprenentatge   realitzades   a   l’aula.   
Ac�vitats   del   Classroom.   
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula   
Proves   
Dos   controls   per   avaluació   com   a   mínim.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
80%   Controls     
Es   farà   un   control   per   a   cada   unitat   didàc�ca.     
20%   Elements   d’avaluació   con�nuada     
Es   valoraran   diferents   procediments:   

● Treballs   que   es   puguin   demanar   a   l’aula   i   a   casa   
● Treballs   interdisciplinaris   
● La   correcció   a   classe   
● La   puntualitat   a   l’hora   de   començar   la   classe   
● Treball   a   l’aula   

En   cas   de   confinament:   Valorarem   com   a   mínim   el   50%   el   seguiment   de   les   classes   i   el   lliurament   de   les   
tasques,   i   com   a    màxim   el   50%   les   proves   no   presencials.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
La  recuperació  del  primer  i  segon  trimestre  es  farà  durant  el  primer  mes  del  trimestre  següent  mitjançant                   
una   prova   escrita.   L’alumnat   que   hagi   aprovat,   pot   fer   també   la   prova   per   tal   d’apujar   la   seva   nota.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La  nota  final  serà  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  dels  tres  trimestres  o  de  les  corresponents                   
recuperacions,  arrodonida  a  un  nombre  enter  entre  0  i  10.  Excepcionalment,  si  aquesta  mitjana                
arrodonida   no   arriba   a   5,   es   �ndrà   en   compte   l’evolució   de   l’alumne.   
Al   juny   es   farà   una   prova   per   als   alumnes   que   vulguin   millorar   la   seva   nota   final.   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)   
En  cas  que  la  nota  de  final  de  curs  no  arribi  a  5,  hi  haurà  una  convocatòria  extraordinària  al  mes  de                       
setembre.  Per  aquesta  avaluació  es  comptarà  un  10%  les  ac�vitats  d'es�u  i  un  90%  la  nota  del  control  que                     
es   farà   el   mes   de   setembre.   
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PSICOLOGIA   
  

Con�nguts     
Psicologia   

● La   psicologia   com   a   ciència.   
● Els   processos   cogni�us:   percepció,   memòria,   imaginació,   aprenentatge,   Intel·ligència.   
● Mo�vació   i   emoció.   
● La   personalitat.   
● Trastorns   emocionals   i   de   la   conducta.   

Metodologia   de   treball   
● S’establirà  un  mecanisme  de  dos  metodologies,  una  més  dialogada  i  altra  més  teòrica.  La                

dialogada  serà  usada  per  establir  els  fonaments  des  d’on  par�ran  les  classes  més  teòriques,  les                 
quals  serviran  per  aprofundir  els  temes  parlats.  Tot  això  serà  realitza  mitjançant  una  sèrie  de                 
materials   didàc�cs   com   poden   ser   el   llibre,   fotocòpies   i   diferents   formats   digitals   i   visuals.     

Lectures   
● Diferents   textos   tant   a   nivell   de   psicologia,   com   sociologia   

  
Criteris   d’Avaluació   

● Explicar  els  trets  caracterís�cs  de  la  psicologia  i  la  sociologia,  les  seves  finalitats,  mètodes  de                 
treball   i   camps   d'aplicació.   

● Descriure  les  principals  estructures  biològiques  del  comportament  humà,  i  iden�ficar  aspectes             
innats   i   adquirits   i   reconeixent   la   influència   de   la   societat   i   la   cultura   en   la   seva   configuració.   

● Explicar   els   models   de   funcionament   dels   processos   psicològics   cogni�us,   afec�us   i   mo�vacionals.   
● Explicar  el  dinamisme  de  la  personalitat  i  la  vida  afec�va  de  l'ésser  humà  i  analitzar  conductes                  

individuals  i  col·lec�ves,  emprant  els  recursos  i  vocabulari  de  la  matèria  i  fent  valoracions                
argumentades.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

● Ac�tud   de   par�cipació   ac�va   a   l’aula   i   ac�tud   de   treball   personal   a   l’aula   i   a   casa.     
● Comentaris   de   text   o   altres   exercicis   i   ac�vitats   a   par�r   de   les   lectures   per   trimestre.   

Proves   
Almenys   un   examen   per   trimestre.   Els   exàmens   inferiors   a   3.5   no   fan   mitjana.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
80%   Coneixements   
20%   Procediments   i   ac�tud   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Es  farà  un  control  de  recuperació  al  principi  del  tercer  trimestre.  En  les  recuperacions  la  nota  màxima  serà                    
un   6.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
Es  farà  mitjana  de  la  nota  de  les  tres  avaluacions,  sempre  i  quan  la  nota  no  sigui  inferior  a  4.  En  cas  de                         
treure   una   nota   inferior   a   4   no   es   realitzarà   mitja   i   s’haurà   de   recuperar   tota   l’assignatura   a   l’extraordinària   
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre)   
Setembre:   consis�rà   en   un   examen   escrit   de   tota   la   matèria   (70%)   i   la   presentació   de   la   feina   d’es�u   (30%).   
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SOCIOLOGIA   
  

Con�nguts     
Sociologia   

● La   sociologia   com   a   ciència.   
● La   cultura   i   la   socialització.   
● L'estructura   social.   
● Regulació   del   comportament.   
● Desigualtat   i   conflicte   social.   
● El   canvi   social.   

Metodologia   de   treball   
S’establirà  un  mecanisme  de  dos  metodologies,  una  més  dialogada  i  altra  més  teòrica.  La  dialogada  serà                  
usada  per  establir  els  fonaments  des  d’on  par�ran  les  classes  més  teòriques,  les  quals  serviran  per                  
profunditzar  els  temes  parlats.  Tot  això  serà  realitzat  mitjançant  una  sèrie  de  materials  didàc�cs  com                 
poden   ser   el   llibre,   fotocòpies   i   diferents   formats   digitals   i   visuals.     
Lectures   

● Diferents   textos   tant   a   nivell   de   psicologia,   com   sociologia   
  

Criteris   d’Avaluació   
● Iden�ficar  els  elements  culturals  que  són  objecte  de  socialització,  els  mitjans  a  través  dels  quals  se                  

socialitza   i   els   principals   agents   socialitzadors.   
● Descriure  l'organització  i  l'estructura  de  la  societat  de  què  es  forma  part,  Analitzar  alguns  fenòmens                 

socials   representa�us   i   valorar   els   factors   que   s'interrelacionen   en   un   fenomen   social.   
● Explicar   el   canvi   i   el   conflicte   social.   
● Mostrar  interès  i  ac�tud  crí�ca  envers  la  realitat  social.  Par�cipar  ac�vament  en  la  recerca                

d'alterna�ves   per   millorar   la   realitat   social   a   la   qual   es   pertany.   
● 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   ac�tud   respectuosa.   
● Dissenyar  ac�vitats  de  recollida  d'informació  empírica  sobre  conductes  individuals  i  fenòmens  socials,              

escollir  el  �pus  més  adient  d'instruments  per  a  la  situació  que  s'analitza,  i  contextualitzar  i  rela�vitzar                  
els   resultats.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

● Ac�tud   de   par�cipació   ac�va   a   l’aula   i   ac�tud   de   treball   personal   a   l’aula   i   a   casa.     
● Almenys   un   examen   per   trimestre.   Els   exàmens   inferiors   a   3.5   no   fan   mitjana.     
● Comentaris   de   text   o   altres   exercicis   i   ac�vitats   a   par�r   de   les   lectures   per   trimestre.   

Proves   
Almenys   un   examen   per   trimestre.   Els   exàmens   inferiors   a   3.5   no   fan   mitjana.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
80%   Coneixements   
20%   Procediments   i   ac�tud   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Es  farà  un  control  de  recuperació  al  final  del  tercer  trimestre.  En  les  recuperacions  la  nota  màxima  serà  un                     
6.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
Es  farà  mitjana  de  la  nota  de  les  tres  avaluacions,  sempre  i  quan  la  nota  no  sigui  inferior  a  4.  En  cas  de                         
treure  una  nota  inferior  a  4  no  es  realitzarà  mitja  i  s’haurà  de  recuperar  tota  l’assignatura  a                   
l’extraordinària.     
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre)   
Setembre:   consis�rà   en   un   examen   escrit   de   tota   la   matèria   (70%)   i   la   presentació   de   la   feina   d’es�u   (30%).   
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QUÍMICA   
  

Con�nguts     
● Formulació   i   nomenclatura   de   substàncies   químiques   inorgàniques.   
● Estructura   de   la   matèria.   
● Lleis   dels   gasos.   Teoria   cinè�co-molecular.   
● Mescles   i   solucions.   
● Reaccions   químiques.   Càlculs   estequiomètrics.   
● Tipus   de   reaccions   químiques.   Introducció   a   les   reaccions   reversibles.   
● Energia   de   les   reaccions   químiques.   
● Estructura   atòmica.   Taula   periòdica.   
● Enllaç   químic.   
● Química   del   carboni.   
Metodologia   de   treball   
Sessions  teòriques  de  les  diferents  unitats  combinades  amb  la  realització  d’exercicis  i  la  corresponent                
correcció.   
Pràc�ques   de   laboratori.   
Lectures   
Qualsevol   llibre   de   text   de   suport,   ar�cles   d’actualitat.   
Sor�des   
En   el   cas   que   es   pugui   al   Laboratori   d’Aigües   de   Barcelona   

  
Criteris   d’Avaluació   
1. Interpretar  les  lleis  experimentals  de  la  química  i  la  hipòtesi  d’Avogadro  mitjançant  el  model                

atòmic-molecular   de   la   matèria.   
2. Analitzar,  i  resoldre  situacions-problema  en  què  intervenen  fenòmens  químics,  u�litzant  els  mètodes  i               

tècniques   propis   del   treball   cien�fic.   
3. U�litzar  les  normes  bàsiques  de  nomenclatura  i  formulació  per  anomenar  i  formular  les  substàncies                

inorgàniques   més   comunes   aplicant   les   regles   de   la   IUPAC.   
4. Interpretar  la  informació  sobre  sistemes  i  processos  químics  presentada  en  forma  de  gràfics,               

diagrames,  fórmules  químiques  i  equacions  i  u�litzar  aquestes  formes  de  representació  per  explicar               
fets   químics   i   per   abordar   la   resolució   de   problemes.   

5. Analitzar  la  descripció  d’una  inves�gació  experimental,  treure  conclusions  de  les  dades  presentades  i               
argumentar   sobre   les   conclusions.     

6. Jus�ficar  l’evolució  històrica  dels  models  en  relació  a  les  evidències  experimentals  disponibles,              
valorant   el   seu   caràcter   tempta�u.   

7. Aplicar  el  concepte  de  quan�tat  de  substància  per  a  fer  càlculs  de  magnituds  molars,  de  concentració                  
de  solucions,  de  determinació  de  fórmules  empíriques  i  moleculars,  i  de  la  quan�tat  de  reac�us  o  de                   
productes   en   una   reacció,   fent   ús,   quan   calgui,   del   concepte   de   reac�u   limitant.   

8. Usar  el  model  cine�comolecular  per  interpretar  el  comportament  dels  gasos  ideals,  jus�ficar  aquest               
model   a   par�r   de   les   evidències   experimentals   i   valorar-ne   les   seves   limitacions.   

9. Dissenyar  i  realitzar  amb  autonomia  ac�vitats  pràc�ques  com  la  preparació  d’una  solució  líquida               
d’una   determinada   concentració.   

10. Relacionar   les   propietats   �siques   de   les   substàncies   amb   el   �pus   d’estructura   i   enllaç   químic.   
11. U�litzar  les  normes  bàsiques  de  nomenclatura  i  formulació  per  anomenar  i  formular  les  substàncies                

orgàniques   més   comunes   aplicant   les   regles   de   la   IUPAC.   
12. Conèixer  les  propietats  �siques  i  químiques  d’alguns  compostos  orgànics  així  com  la  seva  importància                

social   i   econòmica.   
13. Analitzar  com  els  diferents  camps  de  la  química  col·laboren  en  processos  industrials  rellevants  i  en  la                  

solució   d’alguns   problemes   mediambientals.   
14. Dissenyar  i  realitzar  amb  autonomia  ac�vitats  pràc�ques  com  l’anàlisi  senzilla  d’un  producte  d’ús              

habitual   mitjançant   una   valoració   àcid-base   o   redox.   
15. Interpretar  a  nivell  atomicomolecular  les  reaccions  àcid-base,  de  precipitació  i  redox,  representar-les              

mitjançant   diagrames   i   equacions   químiques,   fer   càlculs   amb   elles   en   exemples   d’interès   pràc�c.     
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Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   
Informes   de   les   pràc�ques   de   laboratori.   
Proves   
Una   prova   al   final   de   cada   unitat   didàc�ca.   

  
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  
trimestre)   
90   %   Coneixements   
Es   farà   la   mitjana   aritmè�ca   de   les   notes   ob�ngudes   a   les   proves   escrites   fetes   durant   l’avaluació.   
En  la  mesura  del  possible,  es  procurarà  que  les  proves  escrites  �nguin  un  format  comú,  per  orientar                   
l'alumnat   sobre   com   se   li   poden   demanar   els   con�nguts   de   la   matèria   .A   saber,   

- La  prova  consis�rà  en  problemes   semblants  als  dels  exàmens  de  selec�tvitat  i  exercicis  treballats                
classe,   que   contenen   desenvolupament   matemà�c   i   qües�ons   raonades     

-         Apareixeran    preguntes   específiques    de   les   pràc�ques   de   laboratori.   
10   %   Procediments   +   Ac�tud   

- Notes   d'informes   de   pràc�ques,   problemes   fets   a   casa   i   a   classe     
- El   grau   d’interès   i   par�cipació   a   l’hora   de   respondre   les   preguntes   plantejades   pel   professor.   
- La  correcta  aplicació  de  les  normes  de  manipulació  i  neteja  del  material  com  de  seguretat  al                  

laboratori.   
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
Les   ac�vitats   de   recuperació   de   la   primera   i   segona   avaluacions   es   faran   durant   el   1r   mes   de   l’avaluació   
següent,  i  consis�ran  en  la  realització  d’  un  examen.  Pel  que  fa  a  la  tercera  avaluació,  l’ac�vitat  de                    
recuperació  es  durà  a  terme  durant  la  darrera  hora  lec�va  del  curs  de  la  matèria,  i  també  consis�rà  en  la                      
realització   d’   un   examen.     
La   nota   que   es   posarà   serà   l’ob�nguda   a   l’examen.   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs     
La   nota   de   final   de   curs   s’ob�ndrà   fent   la   mitjana   de   les   notes   dels   tres   trimestres   aprovats.  
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre/ESO   i   2BAT:   juny)   
Consis�rà   en   un   examen   escrit.   
La   nota   que   es   posarà   serà   l’ob�nguda   a   l’examen.   
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TECNOLOGIA   INDUSTRIAL   
  

Con�nguts     
● Repàs   con�nguts   bàsics   
● Sistemes   energè�cs   
● Materials   
● Sistemes   electrotècnics   
● Sistemes   mecànics   

Metodologia   de   treball   
Introducció  general  del  tema.  Explicació  més  detallada  del  con�ngut  acompanyada  de  la  lectura  del  llibre,                 
d’esquemes   a   la   pissarra   i   de   mapes   conceptuals.   
L’alumnat  treballarà  cada  lliçó  -a  classe  i  a  casa-  a  par�r  de  l’elaboració  d’exercicis  i  resums,  per  tal  de                     
localitzar   possibles   dubtes   a   plantejar   a   classe   en   les   següents   sessions.   
Anàlisi  de  l’estructura  dels  exàmens  de  Tecnologia  Industrial  de  les  PAU,  i  resolució  de  qües�ons  i                  
problemes   d’exàmens   dels   darrers   anys,   corresponents   al   tema   que   s’es�gui   estudiant   en   aquell   moment.   

  
Criteris   d’Avaluació   
Repàs   con�nguts   bàsics   

▪    Recordar   les   magnituds   Energia,   Treball   i   Potència,    i   quines   són   les   seves   unitats.   
▪     Saber   calcular   l’energia   mecànica,   cinè�ca   i   potencial   associada   a   un   cos.   
▪    Iden�ficar   les   diferents   manifestacions   energè�ques   així   com   conèixer   les   transformacions   

energè�ques   més   habituals   realitzades   per   processos,   màquines   i   aparells.   
Sistemes   energè�cs   

▪ Descriure   les   principals   fonts   o   recursos   energè�cs,   les   propietats   dels   materials   combus�bles   i   la   
seva   importància   social   i   econòmica.   Descriure   els   efectes   de   contaminació   ambiental   que   produeix   
l’ús   de   determinades   fonts   d’energia.   

▪ Descriure   les   diferents   centrals   convencionals   de   producció   d’energia   elèctrica:   principals   elements,   
funcionament,   transformacions   energè�ques   i   impactes   ambientals.   Conèixer   els   principals   
elements   que   formen   el   sistema   de   distribució   d’energia   elèctrica   

▪ Descriure   els   principals   sistemes   d’aprofitament   energè�c   amb   fonts   renovables   i   valorar   els   
beneficis   que   implica   el   seu   ús.   Iden�ficar   i   descriure   els   elements   de   les   centrals   elèctriques   que   
u�litzen   energies   alterna�ves.   

▪ Valorar   la   necessitat   del   desenvolupament   sostenible   i   incorporar   hàbits   d’estalvi   energè�c   i   adoptar   
ac�tuds   de   consum    responsable.   

Sistemes   electrotècnics  
▪ Descriure  els  elements  més  habituals  dels  circuits  elèctrics  de  CC,  iden�ficar-ne  les  magnituds  i  les                 

aplicacions  caracterís�ques,  conèixer  els  valors  comercials  de  dites  magnituds,  i  analitzar-ne             
l’adequació   a   una   finalitat   concreta.   

▪ Analitzar   circuits   elèctrics   a   par�r   d’esquemes,   amb   autonomia   I   seguretat.   
▪ U�litzar  adequadament  la  representació  gràfica  per  descriure  elements  i  circuits  elèctrics  en              

instal·lacions  elèctriques  domès�ques,  aplicant  correctament  la  normalització  i  la  simbologia  i             
emprant   instruments   de   dibuix   i   aplicacions   informà�ques.   

Materials   
▪ Descriure   la   resistència   mecànica   dels   materials   i   l’assaig   a   tracció:   conceptes   d’esforç   unitari   i   

allargament   unitari.   Descriure   el   diagrama   de   tracció   :   conceptes   de   mòdul   elàs�c,   límit   elàs�c   i   
tensió   màxima   de   treball.   

Sistemes   mecànics   
▪ Saber   calcular   les   forces   a   les   que   un   cos   està   sotmès   aplicant   el   concepte   d’equilibri   està�c   del   sòlid   

rígid   amb   l’ajuda   del   diagrama   del   cos   lliure   corresponent.   Entendre   els   conceptes   de   Moment   de   
força   respecte   d’un   punt   i   Parell   de   Forces   i   saber   calcular   els   seus   valors.   

▪ Iden�ficar   els   elements   funcionals,   les   estructures,   els   mecanismes   de   transmissió   de   moviment   per   
engranatges   i   politges   i   els   circuits   que   componen   una   màquina   o   sistema   d’ús   comú.   Saber   calcular   
els   paràmetres   més   importants   de   les   transmissions:   relació   de   transmissió,   velocitats   lineals   i   de   
rotació   en   funció   de   les   seves   caracterís�ques   dimensionals,   parell   i   potència.   
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▪ U�litzar   un   vocabulari   tècnic   apropiat   per   descriure   elements,   processos   i   sistemes   tecnològics.   
▪ Analitzar   circuits   pneumà�cs   a   par�r   d’esquemes,   amb   autonomia   i   seguretat.   

Proves   PAU   
Conèixer   l’estructura   dels   exàmens   de   Tecnologia   Industrial   de   les   PAU,   i   saber   resoldre   qües�ons   i   
problemes   d’exàmens   dels   darrers   anys   relacionats   amb   els   temes   treballats   a   classe.   

  
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)   
Elements   d’avaluació   con�nua   

Procediments:   resolució   d’exercicis   a   classe   i   a   casa,   preguntes   a   classe   ...   
Ac�tud:   comportament,   puntualitat,   ordre,   par�cipació   a   classe   …   
Proves   
Coneixements:   2   o   3   proves   trimestrals   

  
 Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                  

trimestre)   
 90%    Coneixements:    Exàmens.   

10%    Procediments   i   Ac�tud:    Resolució   d’exercicis   a   classe   i   a   casa,   par�cipació   a   classe,   comportament...   
 Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses   
 A   meitat   del   següent   trimestre,   o   a   final   de   curs   quan   parlem   del   3r   trimestre,   cal   fer   un   examen.   
 Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   al   juny   
 Mitjana   de   les   3   avaluacions.   Si   és   inferior   a   5   cal   anar   a   la   Convocatòria   extraordinària   de   juny:   

Examen   dels   trimestres   suspesos.   
La   nota   final   de   juny   es   calcula   fent   la   mitjana   de   les   notes   finals   dels   trimestres.   

 Convocatòria   extraordinària   setembre   
 Examen   dels   con�nguts   dels   3   trimestres.   
 Recuperació   de   la   matèria   pendent   quan   s’està   cursant   2n   de   Batxillerat   
 Durant   el   mes   d’octubre   es   realitzarà   un   examen   de   tota   la   matèria   de   1r   de   Batxillerat   
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