
 
 
 

CONTINGUTS  
 

CRITERIS   D'AVALUACIÓ  
INSTRUMENTS   D'AVALUACIÓ  

 
3r   d’E.S.O.  

 
Curs   2020-21   



 
 
1.   ANGLÈS 3  

2.   CIÈNCIES   DE   LA   NATURALESA 6  

2.1.    BIOLOGIA   I   GEOLOGIA 6  

2.2.    FÍSICA   I   QUÍMICA 7  

3.   CULTURA   I   VALORS   ÈTICS/RELIGIÓ 11  

4.   EDUCACIÓ   FÍSICA 11  

5.   LLENGUA   CASTELLANA 14  

6.   LLENGUA   CATALANA 20  

7.   MATEMÀTIQUES 26  

8.   TG 29  

 
 



1. ANGLÈS  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  
Dimensió   comunicació   oral  

● Comprensió   oral:   global   i   específica.   (CC1)  
● Estratègies   de   comprensió   oral.   (CC2)  
● Estratègies   de   producció   oral.   (CC3)  
● Estratègies   d’interacció   oral.   (CC4)  
● Normes   de   respecte   en   les   interaccions   orals.   (CC4)  
● Lectura   en   veu   alta   natural   i   expressiva.   (CC5)  
● Principals   variants   fonè�ques   i   fonològiques   de   les   llengües   estrangeres.   (CC6)  

Dimensió   comprensió   lectora  
● Comprensió   escrita:   global,   literal   i   interpreta�va.   (CC7)  
● Estratègies   de   comprensió   per   a   l’abans,   durant   i   després   de   la   lectura.   (CC8)  
● Cerca   i   ges�ó   de   la   informació   i   la   consulta   lingüís�ca   (CC9):  

Dimensió   expressió   escrita  
● Estratègies   per   a   la   planificació.   (CC11)  
● Estratègies   per   a   la   producció   de   textos   escrits   en   llengües   estrangeres.   (CC12)  
● Adequació,   coherència,   cohesió,   correcció   i   presentació.   (CC12,   CC13)  
● Estratègies   senzilles   de   revisió,   correcció   i   reparació   senzilles.   (CC13)  
● Presentacions   escrites   i   mul�mèdia:   (CC13)  
● Presentació   de   l’escrit,   tant   en   suport   paper   com   digital:   (CC13)  
● Producció   crea�va   basada   en   les   pròpies   experiències.   (CC15)  
● Ús   de   diccionaris   bilingües   en   suport   paper   i   digital   i   altres   eines   electròniques.   (CC16)  

Dimensió   literària  
● Lectura   i   audició   de   produccions   orals   i   escrites   de   la   llengua   estrangera.   (CC17)  
● Textos   orals   senzills.   (CC17)  
● Textos   escrits.   Obra   escrita   adaptada   o   redactada   expressament   per   a   aprenents.   (CC17)  
● Textos   audiovisuals   senzills.   (CC17)  
● Interpretació   oral.   (CC18)  
● Algunes   cançons   tradicionals   i   contemporànies.  
● Representacions   drama�tzades.  

Bloc   transversal   de   coneixement   de   la   llengua  
● Pragmà�ca   (CC20):  
● Fonè�ca   i   fonologia.   Elements   prosòdics   (CC21):  
● Lèxic   i   semàn�ca   (CC22):  
● Morfologia   i   sintaxi   (CC23):  
● CCD1.  Sistemes  de  comunicació  i  entorns  de  treball  digital  per  a  l’aprenentatge  col·labora�u  i  al                

llarg   de   la   vida,   atenent   a   les   formes   de   cortesia.   (CCD20,   CCD21,   CCD22,   CCD24)  
Metodologia   de   treball  
Es  treballen  les  competències  que  integren  la  dimensió  de  comprensió  lectora,  la  dimensió  de  expressió                
escrita,  la  dimensió  literària  i  el  bloc  transversal  de  coneixement  lingüís�c;  i  es  reforça  la  dimensió  de                  
comunicació   oral   i   la   competència   digital   a   les   classes   de   grup   par�t.  
Després  de  cada  unitat  es  farà  una  prova  per  tal  de  comprovar  el  grau  d’assoliment  dels  con�nguts  de  la                    
seqüència   didàc�ca.  
En  acabar  cada  unitat  els  alumnes  han  de  presentar  un  dossier  amb  totes  les  ac�vitats  realitzades  a  classe                   
o   a   casa.  
(Lectures)  
Es   farà   com   a   mínim   una   lectura   adaptada   a   l’aula.  
(Sor�des)  
Està   previst   fer   una   ac�vitat   de   concert/karaoke   “Sing   Along”    a   càrrec   d’una   companyia   externa,   que   es  
duria   a   terme   al   gimnàs   del   centre  
 
Criteris   d’Avaluació(segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  

Dimensió   comunicació   oral  
1. Captar  el  sen�t  global  de  textos  de  diferent  �pologia  sobre  fets  de  la  vida  quo�diana  i  extreure                  

informacions  concretes,  redactats  en  un  llenguatge  bàsic.  Extreure  informació  específica           
d’audicions   de   l’àmbit   personal.  



2. Llegir  expressivament  textos  descrip�us  i  narra�us  fent  l’entonació  adequada  i  amb  pronunciació             
acceptable.  

3. Fer  preguntes  i  breus  narracions  d’esdeveniments  en  passat,  present  i  futur;  comunicar             
sen�ments   habituals.  

4. Iniciar  i  mantenir  converses  informals  sobre  temes/situacions  conegudes  en  situacions           
comunica�ves   habituals.  

5. U�litzar   recursos   TAC   per   a   la   millora   de   la   comunicació   oral.  
Dimensió   comprensió   lectora  

1. Comprendre   la   informació,   general   i   específica,   de   missatges   i   documents   adaptats.  
2. Conèixer   i   aplicar   les   estratègies   més   adequades   per   a   la   comprensió   del   text.  
3. U�litzar  de  forma  conscient  els  coneixements  adquirits  sobre  el  sistema  lingüís�c  de  la  llengua               

estrangera   per   a   la   comprensió   escrita.  
4. U�litzar   recursos   TAC   per   a   la   cerca,   organització   i   presentació   d’informació.  

Dimensió   expressió   escrita  
1. Planificar,  revisar  i  redactar  textos  senzills,  informals,  tenint  cura  de  l’adequació,  la  coherència  i  la                

cohesió   i   atenent   al   propòsit,   des�natari   i   context.  
2. Redactar   textos   crea�us   breus   basats   en   les   pròpies   experiències   i   en   situacions   simulades.  
3. U�litzar  els  recursos  digitals  de  forma  progressivament  autònoma  per  buscar  informació,  produir             

textos   a   par�r   de   models,   processar   i   enriquir   informació   de   forma   crea�va.   
Dimensió   literària  

1. Escoltar,  llegir  i  comprendre,  de  forma  guiada,  fragments  adaptats  d’obres  literàries  en  llengua              
estrangera   de   complexitat   lingüís�ca   elemental.  

2. Comprendre   textos   breus   amb   valor   estè�c   o   expressiu.  
 
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)  
Elements   d’avaluació   con�nua  

Es  �ndran  en  compte  tots  els  treballs  que  faci  l’alumne/a  tant  a  classe  com  a  casa:  ac�vitats                  
d’aprenentatge,  treballs  sol  o  en  grup,  elaboració  de  dossiers,  pòsters  o  projectes,  presentacions  orals,               
proves   escrites,   dictats,   gamificació,   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,  com  ara  l’aprenentatge  de  vocabulari  o  la  pràc�ca  de  la  dimensió                  
de  comunicació  oral  en  forma  de  presentacions,  role  plays  i  pe�ts  sketchos  en  els  que  demostraran  el                  
nivell   d’assoliment   de   les   dimensions   oral   i   literària.  
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)  
El  total  de  coneixements  suposa  el  70%  de  la  nota  de  l’avaluació.  Aquesta  nota  s’aconsegueix  mitjançant                 
els   diferents   controls,   proves   específiques,   exàmens   i   exposicions   orals.  
Hi   ha   proves   per   tal   de   comprovar   el   grau   d’assoliment    de   comunicació   escrita   i   literària.  
Als   exàmens   s’avaluaran   les   dimensions   lectora,   escrita   i   literària   i   oral   (exposicions).  
Els  procediments,  és  a  dir  la  realització  de  les  diferents  tasques  encarregades  dins  i  fora  de  l’aula                  
representen   el   20   %   de   la   nota.  
La  par�cipació,  intervenció  ac�va,  integració  al  grup  de  treball  i  predisposició  per  a  l’aprenentatge               
representa   el   10%   de   la   nota  
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
L’assoliment  de  les  competències  d’un  curs  comporta  l’assoliment  de  les  competències  no  assolides  de               
cursos  anteriors.  De  la  mateixa  manera,  es  consideraran  assolides  les  competències  de  la  primera               
avaluació  assolint  les  de  la  segona  i,  es  consideraran  assolides  les  competències  de  la  segona  assolint  les                  
de   la   tercera   sa�sfactòriament.  
Atès  que  es  tracta  d’una  avaluació  con�nua,  per  assolir  les  competències  del  curs  s’han  de  tenir  assolides                  
les   de   la   tercera   avaluació.  
Seguint   la   norma�va,   hi   haurà   també   durant   la   2a   i   3a   avaluació   ac�vitats   per   tal   de   recuperar  
les   competències   no   assolides.  
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
Tant  a  la  convocatòria  ordinària  com  a  l’extraordinària  constarà,  per  a  cada  alumne,  la  qualificació  del  grau                  
d’assoliment   de   les   competències   de   la   matèria   segons   la   nova   Ordre   d’avaluació.  
En   el   cas   de   la   llengua   anglesa   es   valoraran   les   competències   de   l’àmbit   lingüís�c.  



Per  tal  de  calcular  la  qualificació  final  és  farà  la  mitjana  de  les  tres  avaluacions,  aplicant  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)  
A  la  convocatòria  extraordinària  constarà,  per  a  cada  alumne,  la  qualificació  del  grau  d’assoliment  de  les                 
competències   de   la   matèria   segons   la   nova   Ordre   d’avaluació.  
En   el   cas   de   la   llengua   anglesa   es   valoraran   les   competències   de   l’àmbit   lingüís�c.  
A  la  convocatòria  extraordinària  l’alumne/a  haurà  de  superar  una  prova  escrita  i  entregar  un  treball.  Per  tal                  
de  calcular  la  qualificació  final  de  la  convocatòria  extraordinària  la  prova  escrita  comptarà  un  80%  i  el                  
treball   un   20%   de   la   nota   de   l’avaluació.  
  



2. CIÈNCIES   DE   LA   NATURALESA  
2.1. BIOLOGIA   I   GEOLOGIA  

 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  

● Inves�gació   i   experimentació.   Mètode   cien�fic.   Diferències   entre   ciència   i   pseudociència.  
● Organització   general   del   cos   humà.   
● La  funció  de  reproducció:  l’aparell  reproductor  masculí  i  femení.  Sexualitat.  Malal�es  i  hàbits              

saludables.   
● La  funció  de  nutrició:  la  nutrició  en  l’ésser  humà,  aparell  diges�u,  aparell  respiratori,  aparell  excretor  i                 

aparell   circulatori   (sanguini   i   limfà�c).   Malal�es   i   hàbits   saludables.   
● La  funció  de  relació:  els  es�muls  i  els  receptors,  els  òrgans  dels  sen�ts,  l’aparell  locomotor,  el  sistema                  

nerviós,   el   sistema   endocrí,   el   sistema   immunitari.   Malal�es   i   hàbits   saludables.   
● Ecosistemes   i   ac�vitat   humana.  
Metodologia   de   treball  

● Els   temes   es   treballen   amb   explicacions   recolzades   amb   suport   digital.   
● Redacció   dels   apunts   de   classe   en   una   llibreta   amb   tot   el   material   elaborat   per   l’alumne/a.  
● Treballs   individuals   i   en   grup   amb   la   corresponent   exposició   oral.  
● Exercicis   a   l’aula   i    de   deures   a   casa,   ac�vitats   mul�mèdia   i   TAC.  
● Realització   de   pràc�ques   de   laboratori   a   l’hora   de   desdoblament.  
Pràc�ques  

● Les  pràc�ques  aniran  acompanyades  de  l’entrega  d’un  informe  individual.  Es  deixarà  una  setmana  per               
la   seva   realització.   

● Caldrà   tenir   un   comportament   adequat   al   laboratori   i   seguir   les   normes   de   seguretat.  
 
Criteris   d’Avaluació(segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  

1. Elaborar  conclusions  en  funció  de  les  evidències  recollides  en  un  procés  de  recerca,  iden�ficar  els                
supòsits   que   s’han   assumit   en   deduir-les,   i   argumentar-les.   

2. Argumentar  el  punt  de  vista  propi  sobre  temes  social-cien�fics  controver�ts  a  par�r  de  llegir               
crí�cament  documents  sobre  recerques  fetes  per  altres  per  poder  valorar  els  procediments  i  les               
raons   aportades.  

3. Interpretar  el  funcionament  del  cos  humà  des  d’una  visió  sistèmica,  reconeixent  les  relacions              
entre   els   diferents   aparells   i   sistemes.  

4. Explicar  els  processos  que  es  donen  en  la  funció  de  nutrició,  relacionant-los  amb  els  aparells  i                 
sistemes  corresponents,  amb  l’intercanvi  de  matèria  i  energia  amb  el  medi  i  amb  la  funció  de                 
cada   nutrient.  

5. Jus�ficar  la  importància  de  l’alimentació  equilibrada  fent  referència  a  la  necessitat  de  nutrients  de               
les   cèl·lules   i   la   relació   de   les   dietes   amb   la   salut,   mitjançant   exemples   pràc�cs.  

6. Diferenciar  malal�es  infeccioses  i  no  infeccioses  i  explicar-ne  les  causes,  la  prevenció  i  el               
tractament   de   les   més   comunes.  

7. Valorar  la  importància  del  funcionament  correcte  dels  sistemes  nerviós,  endocrí  i  immunitari  per              
a  l’equilibri  del  cos,  relacionant-ho  amb  la  capacitat  de  les  persones  de  captar  i  respondre  als                 
es�muls   del   medi.  

8. Descriure  els  processos  implicats  en  la  funció  de  relació  iden�ficant  els  òrgans  i  les  estructures                
que   par�cipen   en   cada   procés.  

9. Relacionar  el  funcionament  dels  ossos  i  els  músculs  amb  els  factors  de  risc  que  poden  afectar                 
l’aparell   locomotor.  

10. Explicar  el  funcionament  dels  òrgans  sexuals,  relacionar  el  cicle  menstrual  amb  l’ovulació  i  el               
període  fèr�l,  i  valorar  l’eficàcia  dels  mètodes  per  controlar  la  natalitat.  Diferenciar  entre  mètodes               
an�concep�us   i   mètodes   de   prevenció   de   les   malal�es   de   transmissió   sexual.  

11. U�litzar  arguments  relacionats  amb  el  funcionament  del  cos  humà  per  jus�ficar  el  risc  del  tabac,                
l’alcohol  i  altres  drogues.  Valorar  la  importància  de  la  higiene  personal  i  els  hàbits  saludables  com                 
l’alimentació  variada  i  equilibrada,  l’exercici  �sic  i  el  descans  per  al  benestar  i  el  bon                
desenvolupament   personal.  

12. Iden�ficar  el  paper  dels  productors  en  els  ecosistemes  com  a  reguladors  de  l’energia  disponible               
per  a  tots  els  altres  nivells  tròfics  a  par�r  de  l’anàlisi  d’una  situació  problema.  Jus�ficar  la  funció                  
dels   components   biò�cs   i   abiò�cs   d’un   ecosistema   proper   i   valorar   la   seva   diversitat.  

13. Iden�ficar  i  valorar  alguns  riscos  derivats  dels  processos  geològics  interns  i  externs  i  la  seva                
relació   amb   algunes   ac�vitats   humanes.  



14. Cercar  informació,  avaluar-la  crí�cament  i  prendre  decisions  jus�ficades  sobre  alguns  efectes  de             
l’ac�vitat  humana  en  el  medi:  contaminació,  deser�ficació,  afebliment  de  la  capa  d’ozó  i              
producció   i   ges�ó   dels   residus.  

 
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                 
trimestre)  
L’avaluació   de   l’alumne/a   en   cada   trimestre   es   basarà   en:  

a) Exàmens .  Es  realitzaran  al  menys  2  proves  escrites.  Les  preguntes  estaran  molt  pautades  amb  els                 
con�nguts   explicats   en   cada   tema   (   relacionar,   omplir,   dibuixar,   explicar   i   aplicar).   
b) Llibreta  de  treball  de  cada  unitat  didàc�ca  que  es  recollirà  el  dia  que  el/la  professor/a  ho  demani.                   
Aquesta  llibreta  ha  de  contenir  tots  els  apunts,  així  com  totes  les  ac�vitats  teòriques  i/o  pràc�ques  que                  
s’hagin   realitzat   a   l’aula.   
c) Informe  de  les  pràc�ques  que  es  realitzin .  L’informe  es  basarà  en  un  full  amb  una  bateria  de                   
preguntes  (que  se  li  donarà  el  mateix  dia  de  la  pràc�ca  a  realitzar)  i  que  cal  contestar  durant  la                    
realització  de  la  mateixa.  L’alumne  podrà  revisar  les  preguntes  i  contestacions  a  casa  per  millorar  les                 
seves   explicacions   i/o   acabar-la   si   és   el   cas.   
d)    Exercicis   i/o   ac�vitats   que   el/la   professor/a   encomani.  
e)     Treballs   acompanyats   de   la   corresponent   exposició   oral.  
f) Valorar  l’ac�tud  de  l’alumne/a  respecte  la  matèria. Atendre  les  explicacions  del  professor. P ortar               
el  material  corresponent  a  classe.  Portar  els  deures  fets  amb  regularitat. S eguir  les  pautes  de  treball                 
de  la  matèria. M o�vació  i  par�cipació  a  l’aula. P reguntar  els  dubtes. P resentar  les  tasques  en  les  dates                  
que  s’estableixen  (llibreta  i  informes  de  pràc�ques,  treballs,  etc.) P untualitat. R espectar  les  normes  de               
treball   de   l’aula   i   laboratori.    R espectar   als   companys.    R espectar   al   professor.  

La   nota   que   l’alumne/a   ob�ndrà   per   cada   trimestre   serà   resultat   d’aplicar   els   percentatges   següents.  
 
Coneixements  

 
Procediments  

 
Ac�tud  

Mitjana  
aritmè�ca  de   
les  proves   
escrites  

Mitjana  aritmè�ca  de    
dossier,   deures,  
ac�vitats,   treballs   amb  
l’exposició   oral  

Treball  al   
laboratori  
Informes  de   
pràc�ques  

 
Valoració   de  
l’ac�tud  

50%  20%  20%  10%  

 
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
L’alumne/a  �ndrà  la  oportunitat  de  recuperar  els  con�nguts  del  primer  i  segon  trimestre  presentant-se  a                
una  prova  escrita  ,  que  es  realitzarà  al  llarg  del  primer  mes  de  la  següent  avaluació.  En  el  cas  de  la  tercera                       
avaluació   la   prova   de   recuperació   es   durà   a   terme   la   darrera   hora   lec�va   del   curs   de   la   matèria,   i   també  
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   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
La  qualificació  final  d’aquest  curs  s’expressarà  amb  qualificacions  qualita�ves,  que  són:  no  assoliment              
(NA),assoliment   sa�sfactori   (AS),   assoliment   notable   (AN)   i   assoliment  
excel·lent   (AE).  
Convocatòria   extraordinària   (1BAT:   setembre/ESO   i   2BAT:   juny)  
Serà   la   mitjana   de   la   nota   d’un   examen   (50%)   i   un   dossier   i/o   treballs   demanats  
(50%),   quan   es   doni   el   cas.  
 
Recuperació   de   la   matèria   pendent   de   cursos   anteriors  
 

  



 

2.2. FÍSICA   I   QUÍMICA  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  

● Inves�gació   i   experimentació.   Mètode   cien�fic.   Diferències   entre   ciència   i   pseudociència.  
●   La   matèria   a   l’Univers.   Substàncies   simples,   compostes   i   mescles.   
● Models   atòmics.   Taula   periòdica   dels   elements.   
● Enllaços   entre   àtoms.   Molècules   i   estructures   gegants.   
● Formulació   i   nomenclatura   (IUPAC)   dels   compostos   binaris   més   habituals.  
●   Les   reaccions   químiques.  
●   Les   forces   i   el   moviment.  
●   L’energia   i   els   canvis.  

Metodologia   de   treball  
● Els  temes  es  treballen  amb  explicacions  recolzades  amb  material  preparat  per  la  professora  i  el                

llibre   digital   de   l’alumne.   
● Confecció   d’un   dossier   de   classe   amb   tot   el   material   elaborat   per   l’alumne/a.  
● Treballs   en   grup   amb   la   corresponent   exposició   oral.  
● Proposar  exercicis  (a  mà  i  /o  ordinador)  a  l’aula  i  de  deures  a  casa  i  ac�vitats  mul�mèdia  (ppt,                   

vídeos)   i   TAC.  
● Realització   de   pràc�ques   de   laboratori   a   l’hora   de   desdoblament.  
● Engrescar   als   alumnes   a   par�cipar   en   concursos   de   l’àmbit    cien�fic.  

Pràc�ques  
● Les  pràc�ques  aniran  acompanyades  de  l’entrega  d’un  informe  individual.  Es  deixarà  una  setmana              

per   la   seva   realització.   
● Caldrà   tenir   un   comportament   adequat   al   laboratori   seguint   les   normes   de   seguretat.  

Sor�des  
S’intentarà   fer   alguna   sor�da   relacionada   amb   els   con�nguts  
 
Criteris   d’Avaluació(segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  

1. Elaborar  conclusions  en  funció  de  les  evidències  recollides  en  un  procés  de  recerca,  iden�ficar  els                
supòsits   que   s’han   assumit   en   deduir-les,   i   argumentar-les.   

2. Argumentar  el  punt  de  vista  propi  sobre  temes  sociocien�fics  controver�ts  a  par�r  de  llegir               
crí�cament  documents  sobre  recerques  fetes  per  altres  per  poder  valorar  els  procediments  i  les               
raons   aportades.  

3. Iden�ficar  materials  d’ús  habitual  en  el  nostre  entorn,  i  dis�ngir  si  es  tracten  d’elements,               
compostos   o   mescles   a   par�r   de   dissenyar   processos   per   obtenir   evidències   experimentals.   

4. U�litzar  la  taula  periòdica  per  obtenir  dades  d’elements  químics  i  aplicar  un  model  elemental               
d’àtom   per   interpretar-ne   la   diversitat   i   algunes   de   les   propietats.   

5. Iden�ficar  canvis  químics  en  l’entorn  quo�dià  i  en  el  cos  humà,  i  jus�ficar-los  a  par�r  d’evidències                 
observades  experimentalment.  Cercar  informació,  avaluar-la  crí�cament  i  prendre  decisions          
jus�ficades   sobre   l’ús   que   fem   dels   materials   en   l’entorn   proper.  

6. U�litzar  el  model  atomicomolecular  per  interpretar  i  representar  reaccions  químiques,  així  com  la              
conservació   de   la   massa   en   sistemes   tancats.  

7. Planificar  algun  experiment  i  realitzar  prediccions  sobre  la  influència  de  diferents  variables  en  la               
velocitat   de   reacció.   Descriure   l’efecte   dels   catalitzadors   en   reaccions   d’interès   quo�dià.   

8. Diferenciar  entre  velocitat  mitjana  i  instantània  a  par�r  de  gràfiques  espai-temps  i             
velocitat-temps   i   deduir   el   valor   de   l’acceleració.   

9. Reconèixer   la   força   gravitatòria   com   a   responsable   del   pes   i   dels   moviments   dels   astres.   
10. Interpretar  fenòmens  d’interacció  elèctrica  u�litzant  el  model  atòmic  de  la  matèria  i  el  concepte               

de  càrrega  elèctrica.  Classificar  substàncies  en  funció  de  criteris  de  conduc�vitat  elèctrica.             
Explicar   el   funcionament   d’una   pila   química   i   iden�ficar   l’electròlisi   com   un   canvi   químic.  

11. Relacionar  el  magne�sme  i  el  corrent  elèctric  i  aplicar  aquests  coneixements  per  interpretar              
experiències  i  el  funcionament  d’aparells  tecnològics  en  les  quals  intervingui  el  magne�sme  o              
l’electromagne�sme.  

12. Analitzar  circuits  elèctrics  senzills  u�litzant  els  conceptes  d’intensitat,  voltatge,  resistència  i            
potència  elèctrica,  especialment  pel  que  fa  a  les  transferències  i  al  consum  energè�c  que  es                
produeixen.   

13. Argumentar,  amb  criteris  ambientals,  l’ús  que  es  fa  de  diferents  fonts  d’energia  per  a               
determinades   aplicacions.  



 
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)  
Elements   d’avaluació   con�nua  
L’avaluació  del  procés  d’aprenentatge  de  l’alumne/a  serà CONTÍNUA ,  és  a  dir  des  del  primer  dia  del                 
trimestre  ja  es  comença  a  puntuar  l’evolució  de  l’alumne,  amb  aquesta  finalitat  s’  estableixen  els  elements                 
d’avaluació   següents:  

a)    Proves   escrites .   Fer   al   llarg   de   cada    trimestre   2   proves   escrites.  
En  la  mesura  del  possible,  es  procurarà  que  les  proves  escrites  �nguin  un  format  comú  per  orientar                  
l’alumne/a   sobre   com   se   li   poden   demanar   els   con�nguts   de   la   matèria,   a   saber:  
1. Text  cien�fic  amb  preguntes  relacionades.  S’inclouran  preguntes  similars  a  les  de  les  proves  de               

competències   bàsiques.  
2. Exercicis   numèrics.  
3. Interpretar   o   fer   il·lustracions  
4. Qües�ons   teòriques.  
5. Qües�ons   raonades.  

b) Dossier  de  treball  de  trimestre  que  es  recollirà  el  dia  que  el/la  professor/a  ho  demani.  Aquest                  
dossier  ha  de  contenir  tots  els  apunts,  així  com  totes  les  ac�vitats  teòriques  i/o  pràc�ques  que  s’hagin                  
realitzat   a   l’aula   durant   tot   el   trimestre.   
c) Informe  de  les  pràc�ques  que  es  realitzin .  L’informe  constarà  dels  apartats  següents:  �tol,               
objec�u,   material,   procediment,   il·lustracions   (si   n´   hi   ha),   conclusions   i   qües�ons.  
d) Seguiment,  correcció  i  retorn  d’exercicis  i/o  ac�vitats  que  el/la  professor/a  encomani.  (a              
mà/digitals)  
e)    Treballs   i   exposicions   orals.  
f)    Rúbriques   d’autoavaluació   i   co-avaluació.  

g) Valorar  l’ac�tud  de  l’alumne/a  respecte  la  matèria. Respectar  les  normes  de  treball  de  l’aula.                
R espectar  el  treball  al  laboratori. R espectar  les  normes  d’ús  d’ordinador  al  centre. Puntualitat.              
E scoltar  les  explicacions  del  professor. P ortar  els  deures  fets  amb  regularitat. S eguir  les  pautes  de                
treball  de  la  matèria. P reguntar  els  dubtes. A ixecar  la  mà  per  intervenir  a  l’aula. P resentar  les  tasques                  
les  dates  que  s’estableixen,(dossier  i  informes  de  pràc�ques,  treballs,  etc.) R espectar  als  companys.              
R espectar   al   professor.    D emostrar   ganes   de   superar-se   en   la   feina  

Proves  
Proves   escrites .   Fer   al   llarg   de   cada    trimestre   2   proves   escrites.  
 
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                 
trimestre)  
La  qualificació  que  l’alumne/a  ob�ndrà  per  cada  avaluació  ,per  expressar  el  grau  d’assoliment  de  les                
competències   pròpies   de   la   matèria   serà   qualita�va.   Es   farà   ús   dels   termes:   

-   NA:   no   assoliment    (1,2,3,4)  
- AS:   assoliment   sa�sfactori   (5,6)  
- AN:   assoliment   notable   (7,8)  
- AE:   assoliment   excel·lent   (9,10)  

S’   ob�ndrà   en   aplicar   els   percentatges   següents.  
 
Coneixements  

 
Procediments  

 
Ac�tud  

Mitjana  
aritmè�ca  de   
les  proves   
escrites  

Mitjana  aritmè�ca  de    
dossier,   deures,  
ac�vitats,   treballs   amb  
l’exposició   oral  

Treball  al   
laboratori  
Informes  de   
pràc�ques  

Valoració   de  
l’ac�tud  

50%  20%  20%  10%  

 
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
Si  en  aplicar  els  tants  per  cents  establerts  l’alumne/a  obté  la  qualificació NA, �ndrà  la  oportunitat  de                  
recuperar   cada    trimestre ,   com?  
L’alumne/a  �ndrà  la  oportunitat  de  recuperar  els  con�nguts  del  primer  i  segon  trimestre  presentant-se  a                
una  prova  escrita  ,  que  es  realitzarà  al  llarg  del  primer  mes  de  la  següent  avaluació.  En  el  cas  de  la  tercera                       
avaluació   la   prova   de   recuperació   es   durà   a   terme   la   darrera   setmana   de    curs   de   la   matèria.  
La   qualificació   màxima   que    podrà   obtenir    l’alumne/a   serà    AS.  
 



Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
La   qualificació   final   de   curs   s’ob�ndrà   fent   la   valoració   sencera   del   curs  
Convocatòria   extraordinària   (   1BAT:   setembre/   ESO   i   2BAT   :   juny)  
L’alumne/a    �ndrà   la   oportunitat   de   recuperar   els   con�nguts   del   curs    presentant-se   a   una   prova   escrita.  
Si   la   nota   de   l’examen   és    superior   a   5   la   qualificació   serà   AS.  
 
Recuperació   matèries   pendents   cursos   anteriors  
La   sessió   de   les   ac�vitats   de   recuperació   de   matèries   pendents   de   cursos  
anteriors   es   realitzarà   durant   un   dimecres   del   2n   trimestre,   a   les   14h,   per   a   tots  
els   nivells   i   matèries   del   Departament   de   Ciències   Naturals.   Consis�rà   en   un   examen   escrit.  
  



3. EDUCACIÓ   FÍSICA  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  
1.-   Qualitats   �siques   bàsiques   (   Força   ,   Resistència,   Flexibilitat,   Velocitat)   .   Competència   1   i   2  
2.-   Esports   d’adversari   :   Handbol   i   Bàsquet   adaptat   .   Competència   3   i   4  
3.-   Esports   individuals:   Atle�sme.   Competència   3   i   4.   
4.-   Hàbits   saludables   i   nocius.   Primers   auxilis.    Mètodes   de   relaxació.   Competència   1   i   2.   
5.-   Escalfament   .   Competència   1   i   2   
6.-   Jocs   i   esports   alterna�us:    Indiaca,   ul�mate   i   lacrosse.     Competència     4,   5   i   6.  
7.-   Ac�vitats   al   medi   natural   .   Orientació.   Competència   5   i   6.   
8.-   L’expressió   corporal    .    Malabars,   mims   i   equilibris.   Competència   7   i   8.  
Metodologia   de   treball  
Es  treballaran  els  con�nguts  teòrics  associats  a  la  pràc�ca  .  L’alumne  complementarà  la  informació  de  la                 
classe   amb   el   llibre   digital   Weeras.   
Autònomament  farà  la  lectura  del  tema  i  realitzarà  les  ac�vitats  de  autocorrecció  de  les  ac�vitats  del                 
Weeras   i   en   algun   cas,   també   un   qües�onari   al   classroom.   
S’u�litzaran   diferents   formes   de   treball   segons   l’ac�vitat.   
Metodologies  més  guiades,  a  par�r  de  models  i  demostracions  concretes  quan  sigui  necessari  tenir  una                
atenció   especial   als   aspectes   de   correcció   de   postures   per   a   la   prevenció   de   lesions.  
Treball  més  autònom  a  par�r  d’unes  pautes  concretes  per  potenciar  l’adquisició  hàbits  saludables  i  millora                
de  la  condició  �sica  ,  això  farà  que  l’alumne  sàpiga  prendre  decisions,  a  par�r  de  la  valoració  de  la  seva                     
condició   �sica.  
A  la  sessió  de  classe  sempre  hi  haurà  una  escalfament  general  i  específic  i  cal  que  els  alumnes  comencin  a                     
ser   autònoms.   
Els  alumnes  treballaran  individualment,  en  parelles  ,  trios  o  equips  i  aquest  seran  lliures  o  triats  per  ser                   
heterogenis  .  Es  tracta  de  que  els  alumnes  aprenguin  a  treballar  amb  tots  i  aprenguin  a  acceptar  i  ajudar                    
als   companys.  
Els  esports  es  dedicarà  un  temps  reduït  al  treball  de  la  tècnica  ,  es  farà  un  escalfament  específic  i  després                     
s’aplicarà  a  situacions  de  joc  real  reduït  .  Joc  de  2x2  ,  3x3  ,  4x4.  És  faran  rotacions  per  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.   Exemple    cal   que   la   pilota   passi   per   tots    bans   de   �rar   a   porteria.   
Al   final   de   la   classe   es   fa   una   valoració   sobre   l’ac�vitat   realitzada   i   uns   exercicis   de   relaxació   i   es�raments.   
Lectures  
Temes  dels  con�nguts  del  curs,  en  el  llibre  de  text  de  l’alumne  o  en  les  webs  de  la  xarxa  d’internet  per                      
ampliar  els  conceptes  tant  teòrics  com  pràc�cs  del  curs  o  per  fer  els  dossiers  demanats  dels  con�nguts  del                   
curs  
Sor�des  
1r   trimestre.    Sense   sor�des.  
2n  trimestre. De  marxa  fent  esport  per  cursos. 3rA:29  de  gener,  3rB:  5  de  febrer,  3rC:  12  de  febreri  3rD:                     
19   de   febrer.   (pendent   de   poder-se   realitzar).  
3r   trimestre.    Sor�da   Jornada   Esports   per   a   tothom   del   districte   Horta-guinardó   (pendent   de   si   es   realitza)  
 
Criteris   d’Avaluació(segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  
1. Planificar   i   posar   en   marxa   un   escalfament   general,   reconeixent   els   principals   efectes   que   comporta.   
2. Relacionar  les  ac�vitats  �siques  amb  els  efectes  que  produeixen  en  els  diferents  aparells  i  sistemes                

del   cos   humà.   
3. Autoregular  el  nivell  individual  de  condició  �sica  per  millorar  la  salut,  par�cipant  en  les  ac�vitats  que                 

es   proposen   i   iden�ficant   quina   és   la   qualitat   �sica   suscep�ble   de   millora.   
4. Reconèixer   la   intensitat   del   treball   realitzat   a   par�r   de   la   freqüència   cardíaca.   
5. Reconèixer  la  importància  d’una  alimentació  equilibrada  i  de  les  adaptacions  necessàries  segons             

l’ac�vitat   �sica   que   es   desenvolupa.   
6. U�litzar  les  tècniques  de  respiració  i  mètodes  de  relaxació  com  a  mitjà  per  reduir  desequilibris  i                 

minimitzar   les   tensions   produïdes   en   la   vida   quo�diana.   
7. Prendre   consciència   de   la   condició   �sica   individual   i   mostrar   predisposició   per   millorar-la   
8. Aplicar   correctament   els   principals   elements   tècnics   d’un   esport   individual.   
9. Resoldre   situacions   de   joc   en   un   esport   col·lec�u,   aplicant   coneixements   tècnics   i   tàc�cs.  
10. Par�cipar  de  forma  ac�va  en  ac�vitats  espor�ves  individuals,  col·lec�ves  o  d’adversari,  acceptant  el              

resultat   ob�ngut.   



11. Mostrar   una   ac�tud   crí�ca   davant   el   tractament   de   l’esport   i   l’ac�vitat   �sica   en   la   societat   actual.   
12. Posar  en  pràc�ca  ac�vitats  en  el  medi  natural,  u�litzant  l’equipament,  eines  i  tècniques  d’orientació               

adequats.   
13. Planificar   de   forma   autònoma   ac�vitats   en   el   medi   natural.   
14. Mostrar   una   ac�tud   de   respecte   pel   medi   natural.   
15. Crear   i   posar   en   pràc�ca   seqüències   de   moviments,   individualment   i   col·lec�va   
16. Par�cipar   de   forma   construc�va   en   la   creació   i   realització   de   coreografies   amb   suport   musical.   
17. Mostrar   desinhibició   en   la   realització   de   les   ac�vitats   d’expressió   corporal.  

 
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,  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  
Control   teòric   trimestral   dels   conceptes   treballats   a   classe   (es   pot   fer   mitjançant   les   ac�vitats   del   Weeras).   
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)  
Es  valora  més  la  part  pràc�ca  que  la  teòrica.  A  la  part  pràc�ca  es  fan  una  valoració  de  les  ac�vitats                     
treballades  a  l’aula  per  tal  d’informar  a  l’alumne  de  la  seva  condició  �sica  ,les  habilitats  motrius                 
específiques...   i     mo�var-ho   a   treballar   per   millorar-les.  
20%    (10%   en   Atenció   Diversitat)   Coneixements:   1   prova   trimestrals   i   qües�onaris   al   moodle.  
40%    (50%   en   At.   Divers.)   Procediments   :   Ac�vitats   pràc�ques.  
40%    (40%   en   At.   Divers.)   Ac�tud:   comportament,   puntualitat,   ordre,   par�cipació   a   classe,   ….  
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.  Haurà  de  repe�r  les  tasques  no  superades,  pràc�ques  o  teòriques.  L’alumne  serà  informat               
personalment    del   que   ha   de   fer   per   recuperar.  
Si  no  aprova  la  tercera  avaluació,  abans  de  tenir  les  notes,  si  hi  ha  temps  ,se  li  farà  un  control  extra  per  que                        
pugui   fer   la   recuperació  
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
Mitjana   de   les   3   avaluacions.  
(NA)   No   assoliment=   de   0   a   4,9  
(AS)   Assoliment   sa�sfactori=   de   5   a   6,9  
(AN)   Assoliment   notable=   de   7   a   8,9  
(AE)   Assoliment   excel·lent=   de   9   a   10  
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:    juny)  
Pels  alumnes  que  no  assoleixen  la  matèria,  caldrà  haver  lliurat  o  fet  el  dia  de  la  convocatòria,  els  dossiers                    
encomanats   o   haver-los   fet   on   line   els   test   o   qües�onaris   no   aprovats   (40%   de   la   nota   )  
I  contestar  unes  preguntes  de  forma  escrita  i/o  oral  sobre  els  diferents  con�nguts  demanats  per  recuperar                 
(60%   de   la   nota).  
 
Recuperació   de   la   matèria   pendent   de   cursos   anteriors  
Per   superar   el   curs   pendent   haurà   de   fer   les   tasques   proposades   durant   el   2n   trimestre.   
Si   a   la   primera   avaluació   del   següent   curs   obté   una   qualificació   de   AN   recupera   automá�camente   el   curs  
anterior.   



4. LLENGUA   CASTELLANA  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  
Al  amparo  de  lo  establecido  en  el  Decreto  187/2015,  de  25  de  agosto,  los  contenidos  del  Ámbito                  
Lingüís�co  y,  en  concreto,  de  la  asignatura  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  desglosan  en  5                 
Dimensiones,  a  saber:  Dimensión  de  comprensión  lectora,  Dimensión  de  expresión  escrita,  Dimensión  de              
comunicación  oral,  Dimensión  literaria  y  Dimensión  ac�tudinal  y  plurilingüe.  Cada  una  de  estas              
dimensiones,  a  su  vez,  se  divide  en  una  serie  de  Competencias  Clave  y  dentro  de  estas  Competencias  Clave                   
existen  una  serie  de  Contenidos  Clave  y  Contenidos  Clave  Digitales.  Todo  ello  hace  que  el  texto  sea  muy                   
extenso,  por  este  mo�vo  reproducimos  aquí  exclusivamente  los  contenidos  específicos  que  establece  el              
mencionado   Decreto.  
Por  otro  lado,  además  de  estas  dimensiones  mencionadas  más  arriba,  el  citado  Decreto  187/2015               
establece  un  apartado  adicional  que  denomina:  “Bloque  transversal  de  conocimiento  de  la  lengua”,  que               
�ene   un   carácter   mul�disciplinar   al   ser   común   a   las   demás   materias   del   Ámbito   Lingüís�co.  
Dimensión   comprensión   lectora  
Textos   escritos   y   mul�media:  

✔ Ámbitos:   vida   co�diana,   relaciones   sociales,   vida   académica   y   medios   de   comunicación.  
✔ Géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,  instruc�vos,          

exposi�vos,   argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios.  
✔ Estructura   de   los   textos.  

Textos   audiovisuales:  
✔ Relaciones   entre   texto,   elementos   icónicos   y   simbólicos,   sonido.  
✔ Secuencias   audiovisuales.  
✔ Análisis   pautado   e   interpretación.  

Busca   de   información:  
✔ Estrategias   de   consulta   para   comprender   y   ampliar   el   contenido   de   los   textos.  
✔ Estrategias   previas   a   la   busca.  
✔ U�lización   de   fuentes   diversas,   de   creciente   grado   de   dificultad.  

Estrategias   de   comprensión   lectora:  
✔ Intención   comunica�va   y   ac�tud   del   hablante.  
✔ Ideas   principales   y   secundarias.  
✔ Inferencias.  
✔ Contraste   con   conocimientos   propios.  
✔ Tablas,   cuadros,   fichas,   esquemas,   mapas   conceptuales,   redes   digitales...  

Análisis   intratextual   e   intertextual:   perspec�vas   única,   múl�ple,   complementaria.  
Dimensión   expresión   escrita  
Textos   escritos   y   mul�media:  

✔ Ámbitos:   vida   co�diana,   relaciones   sociales,   vida   académica   y   medios   de   comunicación.  
✔ Géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,  instruc�vos,          

exposi�vos,   argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios.  
Escritura   como   proceso:   planificación,   textualización   y   revisión.  
Presentaciones   escritas   y   audiovisuales:  

✔ Estructuración.  
✔ Soportes   mul�media.  
✔ U�lización   de   diferentes   lenguajes.  

Busca   de   información   y   de   modelos   para   la   realización   de   trabajos   escritos.  
Adecuación:  

✔ Registro   lingüís�co.  
✔ Adecuación   léxica.  
✔ Sintaxis   adecuada   a   la   situación   comunica�va.  

Coherencia:  
✔ Ordenación   y   estructuración   de   los   contenidos.  

Cohesión:   conectores   y   marcadores   textuales,   procedimientos   para   la   progresión   del   discurso.  
Corrección:  

✔ Puntuación,   párrafos.  
✔ Normas   ortográficas   con   las   excepciones   de   más   dificultad.  

Presentación   del   escrito,   tanto   en   soporte   papel   como   digital:  
✔ Caligra�a,   �pogra�a.  
✔ Portada,   organización   en   �tulos   y   sub�tulos.  
✔ Citas,   referencias,   hipervínculos.  



✔ Índice,   paginación,   márgenes,   bibliogra�a.  
✔ Procesadores   de   texto.  

Presentación   del   audiovisual:  
✔ Combinación   de   elementos   icónicos,   sonoros,   textuales.  
✔ Programas   de   tratamiento   de   la   imagen.  

Dimensión   comunicación   oral  
Textos   orales:  

✔ Ámbitos:   vida   co�diana,   relaciones   sociales,   vida   académica   y   medios   de   comunicación.  
✔ Géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  persuasivos,  predic�vos  y  de  los            

géneros   periodís�cos,   exposi�vos,   argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios.  
✔ Formales   y   no   formales.  
✔ Planificados   y   no   planificados.  
✔ Recursos   verbales   y   no   verbales.  

Procesos  de  comprensión  oral:  reconocimiento,  selección,  interpretación,  an�cipación,  inferencia,          
retención.  
Interacciones   orales   presenciales   y   mul�media:  

✔ Construcción   de   relaciones   sociales   en   el   aula   y   el   centro.  
✔ Comunicación  con  otras  comunidades  escolares  y  con  la  sociedad  en  general  (cartas  al  director,               

no�cias   en   la   prensa,   radio   local   o   para   la   web   del   centro).  
✔ Inves�gación   y   exposición   de   información.  
✔ Aser�vidad   y   mantenimiento   de   las   propias   ideas.  
✔ Debates   pautados   y   reglamentados.  
✔ Estrategias   comunica�vas   para   el   inicio,   el   mantenimiento   y   la   finalización   de   las   interacciones.  
✔ Cooperación  y  respeto  crí�co  hacia  las  diferencias  de  opinión  en  las  situaciones  de  trabajo               

coopera�vo.  
Dimensión   literaria  
Lectura   libre   de   obras   de   la   Literatura   Castellana   y   Universal   y   de   la   literatura   juvenil.  
Autores   y   obras   más   representa�vos   de   la   Literatura   Castellana   de   los   siglos   XVI   y   XVII:  

✔ Contexto   histórico   y   social.   Géneros.   Corrientes   literarias.  
✔ Lectura   y   explicación   de   fragmentos   significa�vos   y,   si   conviene,   textos   completos   y   adaptados.  
✔ Temas   y   subgéneros   literarios.   Tópicos   más   usuales.  

Consulta   de   fuentes   de   información   variadas   para   la   realización   de   trabajos.  
Estrategias   y   técnicas   para   analizar   e   interpretar   el   texto   literario   antes,   durante   y   después   de   la   lectura:  

✔ Estructura.  
✔ Aspectos   formales.  
✔ Recursos  es�lís�cos  y  retóricos  (anáfora,  metáfora,  metonimia,  símil,  an�tesis,  hipérbaton,           

hipérbole,   paralelismo,   aliteración,   pleonasmo,   paradoja,   enumeración,   asíndeton,   polisíndeton).  
Redacción  de  textos  de  intención  literaria,  a  par�r  de  la  lectura  de  textos  de  obras  libres  y/o  de  la  época,                     
u�lizando   las   convenciones   formales   del   género   desde   una   perspec�va,   lúdica   y   crea�va.  
Dimensión   ac�tudinal   y   plurilingüe  
Variedades   de   la   Lengua   Catalana   y   de   la   Lengua   Castellana   en   los   diferentes   territorios   donde   se   hablan.  

✔ Factores   históricos   y   geográficos   explica�vos   de   las   variedades.  
Diversidad   de   lenguas   que   se   hablan   en   España,   en   Europa   y   en   el   mundo:  

✔ Las   familias   lingüís�cas   más   conocidas.  
U�lización   de   los   conocimientos   de   lenguas   en   contextos   reales   y   funciones   diversas.  
Semejanzas   y   diferencias   de   los   sistemas   foné�cos   y   la   prosodia   de   diferentes   lenguas.  

✔ Influencias   entre   lenguas   a   lo   largo   de   la   historia   y   en   la   actualidad:   préstamos,   formas   de   calco.  
✔ Intercambios  comunica�vos  con  hablantes  de  otras  lenguas,  para  la  formación,  instrucción  y             

relación   con   el   exterior.  
✔ Las  lenguas  y  los  estados,  las  lenguas  oficiales  y  los  factores  que  las  han  condicionado,  las  lenguas                  

minoritarias.  
Bloque   transversal   de   conocimiento   de   la   lengua  
Pragmá�ca:  

✔ Registros   lingüís�cos   según   la   situación   comunica�va.  
✔ Géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,  instruc�vos,          

exposi�vos,   argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios.  
✔ Estructura   de   los   diferentes   géneros   de   texto   a   par�r   de   los   párrafos   y   de   la  
✔ puntuación.  
✔ Elementos   de   la   comunicación.   Funciones   del   lenguaje.  
✔ Modalidades   oracionales   y   relación   con   el   contexto.   Es�lo   directo   e   indirecto.  



Foné�ca   y   Fonología.  
✔ Patrones   básicos   de   ritmo,   de   entonación   y   acentuación   de   palabras   y   enunciados.  

Léxico   y   Semán�ca:  
✔ Expresiones   comunes,   frases   hechas.  
✔ Léxico   apropiado   en   contextos   concretos   y   co�dianos.  
✔ Ámbito   educa�vo,   social   y   personal.  
✔ Campos   léxico-semán�cos   y   léxico   nuevo,   especialmente   del   ámbito   periodís�co   y   publicitario.  
✔ Mecanismos  de  formación  de  palabras  (derivación,  composición,  parasíntesis,  siglas,  acrónimos,           

préstamos).  
✔ Denotación   y   connotación.  
✔ Prefijos   y   sufijos.  
✔ Relaciones  semán�cas  (polisemia,  sinonimia,  antonimia,  homonimia,  hiponimia,  hiperonimia).         

Cambios   en   el   significado   de   las   palabras   (metáfora,   metonimia,   eufemismos,   palabras   tabú).  
✔ Estrategias   digitales   de   busca   léxica  

Morfología   y   Sintaxis:  
✔ Categorías   grama�cales.  
✔ Tipo   de   sintagmas.  
✔ Funciones  sintác�cas:  sujeto,  predicado,  complemento  del  nombre,  complemento  del  adje�vo,           

complemento  directo,  complemento  indirecto,  complemento  circunstancial,  atributo,        
complemento   de   régimen,   complemento   predica�vo,   aposición.  

✔ Aposiciones.  
✔ Sus�tuciones   pronominales   y   léxicas.  
✔ Elementos   de   la   oración.   Oración   impersonal.   Oración   ac�va   y   pasiva.  
✔ Dis�nción   entre   oración   simple   y   oración   compuesta.  
✔ Conectores:   de   orden,   de   aclaración   y   detalle,   de   causa   y   consecuencia,   adversa�vos.  
✔ Consulta  de  diccionarios,  herramientas  informá�cas  de  revisión  del  texto,  compendios           

grama�cales   y   recopilaciones   de   normas   ortográficas.  
Lenguaje   audiovisual:   relación   entre   imagen,   texto   y   sonido.   Elementos   funcionales.  
Entorno   personal   de   aprendizaje   (EPA)   y   portafolios   digitales.  
Metodologia   de   treball  
La  metodología  general  de  trabajo  alternará  la  didác�ca  en  la  que  el  docente  es  el  guía  del  aprendizaje del                   
alumnado  (ejercicios  individuales  y  grupales  en  el  aula,  uso  del  libro  digital  Teide  y  herramientas  de  GSuite                  
como  Google  Classroom)  con  metodología  dinámica  que  propicie  la  interacción  entre  iguales,  el  trabajo               
coopera�vo,  las  ac�vidades  en  grupo  y  el  intercambio  comunica�vo.  De  esta  manera  se  aprovecha  mejor                
cada   opción   para   favorecer   el   análisis,   la   reflexión   personal   y   el   proceso   individual   de   aprendizaje.   
En  la  lengua  oral,  se  prac�ca  el  dominio  de  la  comprensión  de  mensajes  orales  y  la  creación  de  mensajes                    
adecuados  y  coherentes.  Para  ello,  se  parte  de  diferentes  clases  de  textos  como  diálogos,  debates,                
exposiciones…  
En  la  lengua  escrita,  la  lectura  y  comprensión  de  textos  de  diversa  �pología:  narraciones,  descripciones,                
exposiciones,  argumentaciones,  diálogos.  Se  a�ende  también  al  aprendizaje  de  los  contenidos            
ortográficos,  léxicos  y  grama�cales,  así  como  de  procedimientos  intelectuales  y  crea�vo-literarios:  uso  del              
diccionario,  análisis  de  textos,  resúmenes,  esquemas,  mapas  conceptuales,  juegos  lingüís�cos,           
redacciones.  
Con  la  lectura  y  análisis  de  textos  adecuados  y/o  adaptados  de  literatura  castellana,  se  iniciará  el  estudio                  
de   la   historia   de   la   literatura   castellana   desde   la   Edad   Media   hasta   el   siglo   XVIII.  
Los  conocimientos  se  evalúan  empleando  diferentes  estrategias:  pruebas,  ac�vidades  de  clase,  deberes,             
par�cipación   y   ac�tud   ac�va   frente   al   aprendizaje.  
Se  realizarán  ejercicios  y  ac�vidades  del  libro  digital  Teide,  así  como  otros  muchos  de  ampliación  y                 
consolidación   sobre   esos   contenidos   que   se   encontrarán   en   Google   classroom.  
Cada  libro  de  lectura  trimestral  será  introducido  y  presentado  por  el  docente  que  así  mismo  facilitará  una                  
guía-cues�onario   de   lectura   sobre   la   misma   para   facilitar   la   comprensión   y   el   disfrute   de   la   lectura.   
(Lectures)  

● 1r   trimestre:   RUIZ   ZAFÓN,   Carlos.    Marina .  
● 2º   trimestre:   ANÓNIMO,    El   Lazarillo   de   Tormes  
● 3r   trimestre:   JARDIEL   PONCELA,   Enrique.    Cuatro   corazones   con   freno   y   marcha   atrás .  

(Sor�des)  
No   están   previstas   salidas   para   este   curso.  
 
 
 



Criteris   d’Avaluació   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  
Dimensión   comprensión   lectora  
1.  Aplicar  estrategias  de  lectura  comprensiva  y  crí�ca  de  géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,               
conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,  instruc�vos,  exposi�vos,  argumenta�vos,  periodís�cos  y         
publicitarios.  
2.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos  escritos  propios  de  la  vida  co�diana,  de  las  relaciones                 
sociales,  de  la  vida  académica  de  la  literatura,  y  de  los  medios  de  comunicación,  captando  el  sen�do                  
global,  iden�ficando  la  información  relevante,  extrayendo  informaciones  concretas,  haciendo  inferencias,           
determinando   la   ac�tud   del   hablante,   y   valorar   algunos   aspectos   de   su   forma   y   su   contenido.  
3.  Iden�ficar,  contrastar  y  seleccionar,  de  fuentes  de  información  fiables,  los  conocimientos  que  se               
obtengan  de  las  bibliotecas  o  de  cualquier  otra  fuente  de  información  impresa  en  papel  o  digital,                 
integrándolos   en   un   proceso   de   aprendizaje   con�nuo.  
4.  U�lizar  la  reflexión  grama�cal  en  la  frase  y  en  el  texto  para  resolver  problemas  de  comprensión  de                   
textos   escritos   y   mul�media,   y   para   revisar   progresivamente   autónoma   los   textos   propios   y   ajenos.  
Dimensión   expresión   escrita  
5.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,  coherentes  y             
cohesionados:  planificando,  textualizando,  revisando  y  reescribiendo,  e  integrando  la  reflexión  ortográfica            
y   grama�cal   en   la   prác�ca   y   uso   de   la   escritura.  
6.  Escribir  textos  en  relación  con  el  ámbito  de  uso  de  la  vida  co�diana,  de  las  relaciones  sociales,  de  la  vida                      
académica,  de  la  literatura  y  de  los  medios  de  comunicación,  y  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen                   
(narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,  instruc�vos,  exposi�vos,        
argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios),   siguiendo   modelos.  
7.  Construir  el  propio  entorno  personal  de  aprendizaje  (EPA)  y  u�lizar  portafolios  digitales  para  la  ges�ón                 
de   la   información   y   el   progreso   del   aprendizaje.  
Dimensión   comunicación   oral  
8.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  de  la  vida  co�diana,  de  las  relaciones  sociales,                 
de  la  vida  académica,  de  la  literatura  y  de  los  medios  de  comunicación,  de  cualquier  género  de  texto                   
estudiado,  captando  el  sen�do  global,  iden�ficando  la  información  relevante,  extrayendo  informaciones            
concretas,   realizando   inferencias   y   determinando   la   ac�tud   del   hablante.  
9.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  exposi�va,  la  adecuación,  coherencia  y              
cohesión  del  contenido  de  las  producciones  orales  propias  y  ajenas,  así  como  los  aspectos  prosódicos  y  los                  
elementos   no   verbales   (gestos,   movimientos,   mirada...).  
10.  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones  formales  e  informales,  de  manera  individual  o  en  grupo,                  
aplicando  estrategias  de  planificación,  textualización  y  evaluación  del  uso  oral  de  la  lengua,  para  discursos                
relacionados  con  la  vida  co�diana,  las  relaciones  sociales,  la  vida  académica  y  los  medios  de                
comunicación,  y  para  géneros  de  texto  narra�vos,  descrip�vos,  conversacionales,  predic�vos,  persuasivos,            
instruc�vos,   exposi�vos,   argumenta�vos,   periodís�cos   y   publicitarios.  
11.  Par�cipar  en  debates  y  coloquios  ajustando  progresivamente  a  las  normas  que  los  regulan  para  el                 
intercambio   comunica�vo:   coherencia,   cohesión,   corrección,   adecuación.  
12.  U�lizar  la  reflexión  grama�cal  en  la  frase  y  en  el  texto  para  resolver  problemas  de  comprensión  y                   
expresión  de  textos  orales  y  mul�media,  y  para  componer  y  revisar  progresivamente  autónoma  los  textos                
propios   y   ajenos.  
Dimensión   literaria  
13.  Leer  y  comprender,  de  forma  progresivamente  autónoma,  obras  literarias  de  la  Literatura  Castellana  y                
Universal  de  todos  los  �empos  y  de  la  literatura  juvenil,  próximas  a  los  propios  gustos  y  aficiones,                  
mostrando   interés   por   la   lectura.  
14.  Leer,  comprender  interpretar  y  comentar  textos  literarios  representa�vos  de  la  literatura  de  la  época                
(Literaturas  Catalana  y  Castellana:  siglos  XVI  y  XVII),  reconociendo  la  intención  del  autor,  relacionando  su                
contenido  y  su  forma  con  los  contextos  socioculturales  y  literarios  de  la  época,  iden�ficando  el  género,  el                  
tema,  reconociendo  la  evolución  de  algunos  tópicos  y  formas  literarias,  y  expresando  esta  relación  con                
juicios   personales   razonados.  
15.  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria,  a  par�r  de  modelos  de  la  época  (Literaturas  Catalana                 
y  Castellana:  siglos  XVI  y  XVII),  siguiendo  las  convenciones  del  género,  desde  una  perspec�va  lúdica  y                 
crea�va.  
16.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas,  para  realizar  un  trabajo  académico               
en  soporte  papel  o  digital  sobre  un  tema  del  currículo  de  literatura,  adoptando  un  punto  de  vista  crí�co  y                    
personal   y   u�lizando   las   tecnologías   de   la   información.  
17.  U�lizar  la  reflexión  grama�cal  en  la  frase  y  en  el  texto  para  resolver  problemas  de  comprensión  y                   
expresión  de  textos  literarios,  y  para  componer  y  revisar  progresivamente  autónoma  los  textos  propios  y                
ajenos.  



Dimensión   ac�tudinal   y   plurilingüe  
18.  Valorar  la  importancia  de  la  lectura  y  la  escritura  como  herramientas  de  adquisición  de  los                 
aprendizajes   y   como   es�mulo   del   desarrollo   personal.  
19.  Valorar  la  lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmi�r  conocimientos,               
ideas   y   sen�mientos   y   como   herramienta   para   el   aprendizaje   colabora�vo   y   la   regulación   de   la   conducta.  
20.   Reconocer,   conocer,   respetar   y   valorar   la   diversidad   lingüís�ca   de   Europa   y   del   mundo.  
21.  Conocer  y  u�lizar  los  sistemas  de  comunicación  digitales  sincrónicos  o  asincrónicos,  atendiendo  en  la                
direccionalidad  de  la  información,  al  alcance  del  sistema  comunica�vo,  al  canal  comunica�vo  y  al  �po  de                 
disposi�vo   que   se   u�liza,   y   cuidar   de   los   aspectos   que   afectan   a   la   iden�dad   digital   propia   y   ajena.  
 
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                 
trimestre)  
 
1r   TRIMESTRE  

25%  25%  25%  25%  
Examen   1  Marina  

(Lectura   trimestral)  
Examen   2  Ac�vidades   de   evaluación  

con�nua  
(+   Coevaluación,  
autoevaluación)  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
Dimensión   literaria  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
Dimensión   literaria  

Comprensión   lectora  
Expresión   escrita  

Comunicación   oral  
D.   ac�tudinal   y   plurilingüe  

D.   personal   y   social  
 
2º   TRIMESTRE  

25%  25%  25%  25%  
Examen   1  El   Lazarillo   de  

Tormes  
(lectura   trimestral)  

Examen   2  Ac�vidades   de   evaluación  
con�nua  

(+   Coevaluación,  
autoevaluación)  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
 

Comprensión   lectora  
Expresión   escrita  

Dimensión   literaria  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
Dimensión   literaria  

Comprensión   lectora  
Expresión   escrita  

Comunicación   oral  
D.   ac�tudinal   y   plurilingüe  

D.   personal   y   social  
 
3º   TRIMESTRE  

25%  25%  25%  25%  
Examen   1  Cuatro   corazones   con   freno  

y   marcha   atrás  
(lectura   trimestral)  

Examen   2  Ac�vidades   de   evaluación  
con�nua  

(+   Coevaluación,  
autoevaluación)  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
 

Comprensión   lectora  
Expresión   escrita  

Comunicación   oral  
Dimensión   literaria  

Comprensión  
lectora  

Expresión   escrita  
Dimensión  

literaria  

Comprensión   lectora  
Expresión   escrita  

Comunicación   oral  
D.   ac�tudinal   y   plurilingüe  

D.   personal   y   social  
 

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

● Pruebas   escritas:   50%.  
● Ac�vidades   evaluadoras   de   lectura:   25%  
● Ac�vidades   de   comprobación,   repaso   y   creación:   25%  

Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
Cada  evaluación  suspendida  se  podrá  recuperar  en  la  siguiente  mediante  la  superación  de  un               
examen  al  principio  de  la  misma.  Así:  la  1ª  suspendida  podrá  recuperarse  en  la  2ª  y  esta  al  comienzo                    
de   la   3ª.   En   el   caso   de   esta   úl�ma   deberá   recuperarse   antes   de   que   finalice   el   curso   en   junio.  



En   el   caso   de    materias   pendientes   de   cursos   anteriores:  
a. Quedará   aprobada,   si   el   alumno/a   aprueba   la   1ª   del   curso   actual.  
b. Si  no  se  diera  el  supuesto  a),  para  aprobarla  deberá  superar  un  examen  (a  mediados  de                 
mayo)  
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
NA  (no  assoliment)=1 :  El  alumno  demuestra  un  conocimiento  y  una  comprensión  superficiales  de  la               
pregunta  o  tarea;  respuestas  que  son  de  una  validez  generalmente  limitada  o  muy  limitada;  una                
capacidad  de  expresión  limitada,  tanto  oralmente  como  por  escrito;  descuidos  importantes  en             
cuanto  a  corrección  lingüís�ca  y  claridad;  poco  conocimiento  del  contexto.  Usa  un  lenguaje  limitado               
de  forma  a  menudo  incorrecta;  algunas  preguntas  fáciles  le  suponen  dificultad;  escribe  textos              
demostrando  un  manejo  bastante  limitado  del  vocabulario  y  poco  conocimiento  de  las  estructuras              
grama�cales;   el   contenido   rara   vez   es   convincente.  
AS  (assoliment  sa�sfactori)=2 :  El  alumno  demuestra  un  conocimiento  y  una  comprensión  adecuados             
a  la  pregunta  o  tarea;  respuestas  que  son  generalmente  válidas  en  su  análisis  y/o  síntesis;  una                 
capacidad  de  expresión  sa�sfactoria  para  su  edad,  tanto  oralmente  como  por  escrito,  ;  solo  algunos                
descuidos  en  cuanto  a  corrección  lingüís�ca  y  claridad;  cierto  conocimiento  del  contexto;  demuestra              
una  comprensión  adecuada  del  significado  y  propósito  de  los  textos  escritos;  escribe  textos              
mostrando  un  manejo  adecuado  del  vocabulario,  con  un  nivel  aceptable  de  corrección  grama�cal;              
expresa   sus   ideas   y   organiza   su    t rabajo   de   manera   apropiada.  
AN  (assoliment  notable)=3 :  El  alumno  demuestra  buena  comprensión  y  apreciación  de  la             
interacción  entre  forma  y  contenido  con  respecto  a  la  pregunta  o  tarea;  respuestas  que  ofrecen                
generalmente  un  análisis,  síntesis  y/o  evaluación  meditados  y  válidos,  buenos  niveles  de  expresión              
adecuados  a  su  edad,  tanto  oralmente  como  por  escrito;  un  nivel  adecuado  de  corrección  lingüís�ca                
y  claridad;  conocimiento  del  contexto;  maneja  las  ideas  con  eficacia  en  su  mayor  parte;  demuestra                
buena  comprensión  del  significado  y  el  propósito  de  los  textos  escritos;  escribe  textos  bastante               
detallados,  para  su  edad,  demostrando  buen  manejo  del  vocabulario,  con  un  nivel  bueno  de               
corrección   grama�cal;   expresa   sus   ideas   y   organiza   su   trabajo   de   manera   coherente.  
AE  (assoliment  excel.lent)=4 :  El  alumno  demuestra  muy  buena  comprensión  y  apreciación  de  la              
interacción  entre  forma  y  contenido  con  respecto  a  la  pregunta  o  tarea;  respuestas  que  son,  por  lo                  
general,  convincentes,  además  de  detalladas;  niveles  de  expresión  bien  desarrollados  para  su  edad,              
tanto  oralmente  como  por  escrito;  buen  nivel  de  corrección  lingüís�ca  y  claridad;  buen  conocimiento               
del  contexto;  demuestra  muy  buena  comprensión  del  significado  y  propósito  de  los  textos  escritos;               
escribe  textos  detallados  demostrando,  para  su  edad,  muy  buen  manejo  del  vocabulario  y  las               
estructuras  complejas,  con  un  nivel  muy  bueno  de  corrección  grama�cal;  expresa  sus  ideas  y               
organiza   su   trabajo   de   manera   coherente   y   convincente.  
Convocatòria   extraordinària   (juny)  
En  la  prueba  de  esta  convocatoria  se  valorará  la  competencia  en  los  diversos  contenidos  básicos                
especificados  en  el  primer  punto  de  esta  programación  didác�ca  (65%)  y  la  entrega  de  un dossier  de                  
ejercicios   (35%).   
 
Recuperació   de   la   matèria   pendent   de   cursos   anteriors  
Se   recupera   la   materia   pendiente   de   cursos   anteriores   si   se   ob�ene   un   AS   en   la   1a   evaluación.  

 

   



5. LLENGUA   CATALANA  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  
Dimensió   comprensió   lectora  
Textos   escrits   i   mul�mèdia   
o   Àmbits:   vida   quo�diana,   relacions   socials,   vida   acadèmica   i   mitjans   de   comunicació.  
o  Gèneres  de  text  narra�us,  descrip�us,  conversacionals,  predic�us,  persuasius,  instruc�us,  exposi�us,            
argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
o   Estructura   dels   textos.  
Textos   audiovisuals   
o   Relacions   entre   text,   elements   icònics   i   simbòlics,   so.  
o   Seqüències   audiovisuals.  
o   Anàlisi   pautada   i   interpretació.  
Estratègies   de   comprensió   lectora   :  
o   Intenció   comunica�va   i   ac�tud   del   parlant.  
o   Idees   principals   i   secundàries.  
o   Inferències.  
o   Contrast   amb   coneixements   propis.  
o   Taules,   quadres,   fitxes,   esquemes,   mapes   conceptuals,   xarxes   digitals...  
Anàlisi   intratextual   i   intertextual:   perspec�ves   única,   múl�ple,   complementària.  
Dimensió   expressió   escrita  
Textos   escrits   i   mul�mèdia  
o   Àmbits:   vida   quo�diana,   relacions   socials,   vida   acadèmica   i   mitjans   de   comunicació.  
o   Gèneres   de   text   narra�us,   descrip�us,   conversacionals,   predic�us,   persuasius,  
instruc�us,   exposi�us,   argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
Escriptura   com   a   procés:   planificació,   textualització   i   revisió   Presentacions   escrites   i   audiovisuals:  
Cerca   d’informació   i   de   models   per   a   la   realització   de   treballs   escrits   .  
Adequació  
o   Registre   lingüís�c.  
o   Adequació   lèxica.  
o   Sintaxi   adequada   a   la   situació   comunica�va.  
Coherència   
o   Ordenació   i   estructuració   dels   con�nguts.  
Cohesió    connectors   i   marcadors   textuals,   procediments   per   a   la  
progressió   del   discurs.  
Correcció   
o   Puntuació,   paràgrafs.  
o   Normes   ortogràfiques   amb   excepcions   de   més   dificultat.  
Presentació   de   l’escrit,   tant   en   suport   paper   com   digital   
o   Cal·ligrafia,   �pografia.  
Dimensió   comunicació   oral  
Textos   orals  
o   Àmbits:   vida   quo�diana,   relacions   socials,   vida   acadèmica   i   mitjans   de   comunicació.  
o  Gèneres  de  text  narra�us,  descrip�us,  conversacionals,  persuasius,  predic�us  i  dels  gèneres  periodís�cs,              
exposi�us,   argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
o   Formals   i   no   formals.  
o   Planificats   i   no   planificats.  
o   Recursos   verbals   i   no   verbals.  
Processos   de   comprensió   oral:   reconeixement,   selecció,   interpretació,   an�cipació,   inferència,   retenció   
Interaccions   orals   presencials   i   mul�mèdia  
o   Construcció   de   relacions   socials   a   l’interior   de   l’aula   i   del   centre.  
o  Comunicació  amb  altres  comunitats  escolars  i  amb  la  societat  en  general  (cartes  al  director,  no�cies  a  la                   
premsa,   ràdio   local   o   per   al   web   del   centre).  
o   Recerca   i   exposició   d’informació.  
o   Asser�vitat   i   manteniment   de   les   pròpies   idees.  
o   Debats   pautats   i   reglamentats.  
o   Estratègies   comunica�ves   per   a   l’inici,   manteniment   i   finalització   de   les   interaccions.  
o   Cooperació   i   respecte   crí�c   envers   les   diferències   d’opinió   en   les   situacions   de   treball   coopera�u.  
Dimensió   literària  
Lectura   lliure   d'obres   de   la   literatura   catalana,   castellana   i   universal   i   de   la   literatura   juvenil   



Autors   i   obres   més   representa�us   de   les   literatures   catalana   
O   Context   històric   i   social.   Gèneres.   Corrents   literaris.  
o   Lectura   i   explicació   de   fragments   significa�us   i,   si   escau,   textos   complets   i   adaptats.  
o   Temes   i   subgèneres   literaris.   Tòpics   més   usuals.  
Consulta   de   fonts   d'informació   variades   per   a   la   realització   de   treballs   
Estratègies   i   tècniques   per   analitzar   i   interpretar   el   text   literari   abans,   durant   i   després   de   la   lectura   
o   Estructura.  
o   Aspectes   formals.  
o  Recursos  es�lís�cs  i  retòrics  (anàfora,  metàfora,  metonímia,  símil,  an�tesi,  hipèrbaton,  hipèrbole,             
paral·lelisme,   al·literació,   pleonasme,   paradoxa,   enumeració,   asíndeton,   polisíndeton).  
Redacció  de  textos  d'intenció  literària,  a  par�r  de  la  lectura  de  textos  d’obres  lliures  i/o  de  l’època,                  
u�litzant   les   convencions   formals   del   gènere   des   d’una   perspec�va   lúdica   i   crea�va   
Dimensió   ac�tudinal   i   plurilingüe  
Varietats   de   la   llengua   catalana   en   els   diferents   territoris   on   es   parla   
o   Factors   històrics   i   geogràfics   explica�us   de   les   varietats.  
Diversitat   de   llengües   que   es   parlen   al   món   
o   Les   famílies   lingüís�ques   més   conegudes.  
U�lització   dels   coneixements   de   llengües   en   contextos   reals   i   funcions   diverses   
o   Influències   entre   llengües   al   llarg   de   la   història   i   en   l’actualitat:   manlleus,   formes   de   calc.  
Les   llengües   i   els   estats,   llengües   oficials   i   els   factors   que   les   han   condicionat,   llengües   minoritàries   
Bloc   transversal   de   coneixement   de   la   llengua :  
o   Registres   lingüís�cs   segons   la   situació   comunica�va.  
o  Gèneres  de  text  narra�us,  descrip�us,  conversacionals,  predic�us,  persuasius,  instruc�us,  exposi�us,            
argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
o   Estructura   dels   diferents   gèneres   de   text   a   par�r   dels   paràgrafs   i   de   la   puntuació.  
o   Elements   de   la   comunicació.   Funcions   del   llenguatge.  
o   Modalitats   oracionals   i   relació   amb   el   context.   L’es�l   directe   i   indirecte.  
Fonè�ca   i   fonologia   
o   Patrons   bàsics   de   ritme,   d’entonació   i   accentuació   de   paraules   i   enunciats.  
Lèxic   i   semàn�ca   
o   Expressions   comunes,   frases   fetes.  
o   Lèxic   apropiat   a   contextos   concrets   i   quo�dians.  
o   Àmbit   educa�u,   social   i   personal.  
o   Camps   lexicosemàn�cs   i   lèxic   nou,   especialment   de   l’àmbit   periodís�c   i   publicitari.  
o   Mecanismes   de   formació   de   paraules   (derivació,   composició,   parasíntesi,   sigles,   acrònims,   manlleus).  
o   Denotació   i   connotació.  
o   Prefixos   i   sufixos.  
o  Relacions  semàn�ques  (polisèmia,  sinonímia,  antonímia,  homonímia,  hiponímia,  hiperonímia).  Canvis  en            
el   significat   de   les   paraules   (metàfora,   metonímia,   eufemismes,   paraules   tabú).  
o   Estratègies   digitals   de   cerca   lèxica.  
Morfologia   i   sintaxi  
o   Categories   grama�cals.  
o   Tipus   de   sintagmes.  
o  Funcions  sintàc�ques:  subjecte,  predicat,  complement  del  nom,  complement  de  l’adjec�u,  complement             
directe,  complement  indirecte,  complement  circumstancial,  atribut,  complement  de  règim,  complement           
predica�u,   aposició.  
o   Aposicions.  
o   Subs�tucions   pronominals   i   lèxiques.  
o   Elements   de   l’oració.   Oració   impersonal.   Oració   ac�va   i   passiva.  
o   Dis�nció   entre   oració   simple   i   oració   composta.6  
o  Consulta  de  diccionaris,  eines  informà�ques  de  revisió  del  text,  compendis  grama�cals  i  reculls  de                
normes   ortogràfiques.  
Llenguatge   audiovisual   (CC23):   relació   entre   imatge,   text   i   so.   Elements   funcionals.  
Entorn   personal   d’aprenentatge   (EPA)   i   dossiers   personals   d’aprenentatge   (portafolis   digitals).   (CCD2)  
Metodologia   de   treball  
Les  classes  de  teoria  es  combinaran  amb  sessions  pràc�ques  i  dinàmiques,  que  permetran  treballar  a  l’aula                 
les   diferents   dimensions.   
Es  posarà  en  pràc�ca  la  lectura  silenciosa  i  autònoma,  la  lectura  en  veu  alta  i  la  lectura  expressiva.                   
S’aplicaran  diferents  estratègies  lectores,  com  ara  fer  hipòtesis  i  preguntes,  i  comprovar-les;  visualitzar              



quelcom  relacionat  amb  el  text;  resumir;  reorganitzar  la  informació;  realitzar  inferències,  i  fer  connexions               
amb   altres   escrits,   pel·lícules,   sèries,   etc.  
A  més,  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,  per  tal  que  l’aprenentatge  sigui                
autònom.   
Lectures  
Cada  trimestre,  es  llegirà  una  lectura.  Durant  el  1r  i  el  2n  trimestre,  els/les  estudiants  llegiran  una  obra                   
triada  per  la  professora  (i  prèviament  aprovada  pel  Departament  de  Llengua  catalana).  En  el  3r  trimestre,                 
en   canvi,   cada   grup-classe   escollirà   una   lectura   d’una   llista   elaborada   per   la   docent.  
1r   trimestre  
S TEVENSON ,  Robert  L.  (2006) L’estrany  cas  del  Dr.  Jekyll  i  Mr.  Hyde .  Traducció  d’Aurèlia  Manils  i  Montserrat                  
Bayarri.   Editorial   Barcanova:   Barcelona.  
2n   trimestre  
C ALDERS ,   Pere   (2009)    Invasió   sub�l   i   altres   contes .   Grup   Editorial   62:   Barcelona.   
3r   trimestre   
Cada   grup-classe   escollirà   una   lectura   de   la   llista   següent:  
Lectura   lliure.   LLibre   de   la   biblioteca   del   centre.   
Sor�des  
En  un  principi  no  es  preveuen  sor�des.  S’intentaran  organitzar  visites  d’autors  o  pe�tes  representacions  de                
teatre   dintre   de   les   limitacions   de   la   situació   de   pandèmia.  
 
Criteris   d’Avaluació  
Dimensió   comprensió   lectora  
1.   Aplicar   estratègies   de   lectura   comprensiva   i   crí�ca   de   gèneres   de   text   narra�us,  
descrip�us,   conversacionals,   predic�us,   persuasius,   instruc�us,   exposi�us,  
argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
2.  Llegir,  comprendre,  interpretar  i  valorar  textos  escrits  propis  de  la  vida  quo�diana,  de  les  relacions                 
socials,  de  la  vida  acadèmica  i  dels  mitjans  de  comunicació,  captant  el  sen�t  global,  iden�ficant  la                 
informació  rellevant,  extraient  informacions  concretes,  fent  inferències,  determinant  l'ac�tud  del  parlant,  i             
valorar   alguns   aspectes   de   la   seva   forma   i   el   seu   con�ngut.  
3.  Iden�ficar,  contrastar  i  seleccionar,  de  fonts  d’informació  fiables,  els  coneixements  que  s’ob�nguin  de               
les  biblioteques  o  de  qualsevol  altra  font  d'informació  impresa  en  paper  o  digital,  integrant-los  en  un                 
procés   d’aprenentatge   con�nu.  
4.  Emprar  la  reflexió  grama�cal  a  nivell  de  la  frase  i  del  text  per  resoldre  problemes  de  comprensió  de                    
textos   escrits   i   mul�mèdia,   i   per   revisar   progressivament   autònoma   els   textos   propis   i   aliens.  
Dimensió   expressió   escrita  
5.  Aplicar  progressivament  les  estratègies  necessàries  per  produir  textos  adequats,  coherents  i             
cohesionats:  planificant,  textualizant,  revisant  i  reescrivint,  i  integrant  la  reflexió  ortogràfica  i  grama�cal  en               
la   pràc�ca   i   ús   de   l'escriptura.  
6.  Escriure  textos  en  relació  amb  l'àmbit  d'ús  de  la  vida  quo�diana,  de  les  relacions  socials,  de  la  vida                    
acadèmica  i  dels  mitjans  de  comunicació,  i  en  relació  amb  la  finalitat  que  persegueixen  (narra�us,                
descrip�us,  conversacionals,  predic�us,  persuasius,  instruc�us,  exposi�us,  argumenta�us,  periodís�cs  i          
publicitaris),   seguint   models.  
Dimensió   comunicació   oral  
8.  Comprendre,  interpretar  i  valorar  textos  orals  propis  de  la  vida  quo�diana,  de  les  relacions  socials,  de  la                   
vida  acadèmica  i  dels  mitjans  de  comunicació,  de  qualsevol  gènere  de  text  estudiat,  captant  el  sen�t                 
global,  iden�ficant  la  informació  rellevant,  extraient  informacions  concretes,  realitzant  inferències  i            
determinant   l’ac�tud   del   parlant.  
9.  Reconèixer,  interpretar  i  avaluar  progressivament  la  claredat  exposi�va,  l’adequació,  coherència  i             
cohesió   del   con�ngut   de   les   produccions   orals   pròpies   i   alienes.  
10.  Aprendre  a  parlar  en  públic,  en  situacions  formals  i  informals,  de  manera  individual  o  en  grup,  aplicant                   
estratègies  de  planificació,  textualització  i  avaluació  de  l'ús  oral  de  la  llengua,  per  a  discursos  relacionats                 
amb  la  vida  quo�diana,  les  relacions  socials,  la  vida  acadèmica  i  els  mitjans  de  comunicació,  i  per  a                   
gèneres  de  text  narra�us,  descrip�us,  conversacionals,  predic�us,  persuasius,  instruc�us,  exposi�us,           
argumenta�us,   periodís�cs   i   publicitaris.  
11.  Par�cipar  en  debats  i  col·loquis  ajustant  progressivament  a  les  normes  que  els  regulen  per  a                 
l’intercanvi   comunica�u:   coherència,   cohesió,   correcció,   adequació.  
12.  Emprar  la  reflexió  grama�cal  a  nivell  de  la  frase  i  del  text  per  resoldre  problemes  de  comprensió  i                    
expressió  de  textos  orals  i  mul�mèdia,  i  per  compondre  i  revisar  progressivament  autònoma  els  textos                
propis   i   aliens.  



Dimensió   literària  
13.  Llegir  i  comprendre,  de  forma  progressivament  autònoma,  obres  literàries  de  la  literatura  catalana,               
castellana  i  universal  de  tots  els  temps  i  de  la  literatura  juvenil,  properes  als  propis  gustos  i  aficions,                   
mostrant   interès   per   la   lectura.  
14.  Llegir,  comprendre  interpretar  i  comentar  textos  literaris),  reconeixent  la  intenció  de  l'autor,              
relacionant  el  seu  con�ngut  i  la  seva  forma  amb  els  contextos  socioculturals  i  literaris  de  l'època,                 
iden�ficant  el  gènere,  el  tema,  reconeixent  la  evolució  d'alguns  tòpics  i  formes  literàries,  i  expressant                
aquesta   relació   amb   judicis   personals   raonats.  
15.   Redactar   textos   personals   d’intenció   literària,   des   d’una   perspec�va   lúdica   i   crea�va.  
16.  Consultar  i  citar  adequadament  fonts  d'informació  variades,  per  realitzar  un  treball  acadèmic  en               
suport  paper  o  digital  sobre  un  tema  del  currículum  de  literatura,  adoptant  un  punt  de  vista  crí�c  i                   
personal   i   u�litzant   les   tecnologies   de   la   informació.  
17.  Emprar  la  reflexió  grama�cal  a  nivell  de  la  frase  i  del  text  per  resoldre  problemes  de  comprensió  i                    
expressió   de   textos   literaris,   i   per   compondre   i   revisar   progressivament   autònoma   els   textos   propis   i   aliens.  
Dimensió   ac�tudinal   i   plurilingüe  
18.  Valorar  la  importància  de  la  lectura  i  l’escriptura  com  a  eines  d'adquisició  dels  aprenentatges  i  com  a                   
es�mul   del   desenvolupament   personal.  
19.  Valorar  la  llengua  oral  com  a  instrument  d'aprenentatge,  com  a  mitjà  per  transmetre  coneixements,                
idees   i   sen�ments   i   com   a   eina   per   a   l’aprenentatge   col·labora�u   i   la   regulació   de   la   conducta.  
20.   Reconèixer,   conèixer,   respectar   i   valorar   la   diversitat   lingüís�ca   d’Europa   i   del   món.  
D’altra  banda,  els errors  ortogràfics  i  sintàc�cs  restaran  0,1  punts  fins  a  un  màxim  de  2  punts.  Les  errades                    
repe�des  només  es  comptaran  una  vegada.  De  la  mateixa  manera,  si  una  paraula  té  més  d’un  error,                  
només   es   comptabilitzarà   un   cop.  
 
Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)  
Elements   d’avaluació   con�nua  
● Graelles   d’autoavaluació   i   coavaluació.  
● Dossier   personal   (quadern)  
● Por�oli   digital.  
● Diaris   de   classe.  
● Intervencions  orals  (preguntes  sobre  els  con�nguts,  correcció  dels  exercicis,  lectura  en  veu  alta,              

lectura   expressiva...).  
● Exercicis   fets   a   l’aula.  
● Treballs   i   ac�vitats   encomanats   per   fer   a   casa.  
● Redaccions.  
● Ac�tud   (bona   predisposició   envers   la   matèria,   puntualitat,   assistència,   etc.).   
Proves  
Com   a   mínim,   es   faran   dues   proves   a   cadascuna   de   les   avaluacions.  
 

3r   d’ESO   –   Llengua   Catalana   i   Literatura   –   CRITERIS   D’AVALUACIÓ   PER   TRIMESTRES   I   COMPETÈNCIES  
 

TRIM  25%  20%  25%  30%  Millora  de  la  nota     
(+10%)  

1r  L’estrany   cas  
del   Dr.   Jekyll   i  
Mr.   Hyde,   de  
R.L.   Stevenson  
(Lectura  
trimestral:  
ac�vitats   +  
prova)  
ac�vitats   De  
TEMPS   DE  
LECTURA   DE  
CATALÀ  
 

Ac�vitats  
d’avaluació  
con�nua  
 
entrevista   en  
premsa   a   una  
persona  
“famosa”  

Ac�vitats  
d’avaluació  
con�nua  
 
crònica  
audiovisual   sobre  
el   cap   de   setmana  
de   la   Mercè  
 
Conversió   de  
l’entrevista  
escrita   a  
l’entrevista  
radiofònica   a   una  
persona   famosa.  

prova+   ac�vitats  
d’avaluació   con�nua  
(+   Coavaluació,  
autoavaluació)  
dossier  
d’aprenentatge   en  
paper   i   digital  
 
 

Crònica   d’una  
sor�da   (amb   la  
família,   amics,  
companys/es   de  
l’ins�tut,   etc);  
caldrà   fer-la   per  
escrit   i   explicar-la  
oralment.  



Comprensió  
lectora  i   
expressió  
escrita  

expressió   escrita  Comunicació   oral  
 

Bloc   transversal  Comunicació   oral  
Expressió   escrita  

TRIM  25%  25%  20%  30%  Millora  de  la  nota     
(+10%)  

2n  Invasió  sub�l  i    
altres  contes,   
de  Pere  Calders    
(Lectura  
trimestral:  
ac�vitats  +   
prova)  
ac�vitats   De  
TEMPS   DE  
LECTURA   DE  
CATALÀ  

reportatge  
televisiu  
 
conte  en  format    
fotocòmic  
(diigital)  
 
cal·ligrama  

la   presentació  
oral   formal.  
presentació   sobre  
pòster   de   blocs  
dialectals.  

Ac�vitats  d’avaluació   
con�nua  
(+  Coavaluació,   
autoavaluació)  
dossier  
d’aprenentatge   en  
paper   i   digital   +    prova  

conte   animat  

Comprensió  
lectora  
Expressió  
escrita  

expressió   escrita  comunicació   oral  bloc   transversal  Comunicació  oral   
Comprensió   lectora  
Dimensió   literària  

TRIM  25%  25%  20%  30%  Millora  de  la  nota     
(+10%)  

3r  Lectura  triada   
per  l’alumnat a    
par�r  d’una   
llista  elaborada   
per  la   
professora  
(Ac�vitats  +   
prova)  +   
ac�vitats  
TEMPS  DE   
LECTURA  DE   
CATALÀ  

Exercici:   
Bloc   d’opinió  
(línia  del  temps    
de  literatura   
medieval  en   
format   mural.  

debat   per   grups   Ac�vitats  d’avaluació   
con�nua  
(+  Coavaluació,   
autoavaluació)  
dossier  
d’aprenentatge   en  
paper   i   digital   +    prova  

Crí�ca  d’una   
pel·lícula,  d’una   
sèrie,  d’un  llibre,    
etc (caldrà  fer-la    
per  escrit  i    
explicar-la  
oralment)  

Comprensió  
lectora   i  
Expressió  
escrita  

expressió   escrita  
mural   

Comunicació   oral  
 

bloc   transversal  Comunicació   oral  
Expressió   escrita  

 
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:  
elements   d’avaluació   con�nua:   60%  
Mitjana   de   les   proves:   40%  

● Dimensió   comprensió   lectora:  25%  
● Dimensió   expressió   escrita:  20%  
● Dimensió   comunicació   oral:  25%  
● Bloc   transversal   de   la   llengua:  30%  

(Fonè�ca   i   fonologia,   lèxic   i   semàn�ca,   i   morfologia   i   sintaxi )  
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
Amb   l’avaluació   actual   aprovada   (AS,   AN,   AE),   es   recupera   l’avaluació   anterior.   
 
 
 



Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   
S’aprovarà  la  matèria  si  s’ha  aprovat  la  3a  avaluació  (AS,  AN,  AE)  i  també  una  de  les  altres  dues                    
avaluacions.  La  qualificació  final  s’ob�ndrà  de  la  mitjana  de  les  tres  avaluacions.  Per  fer  el  càlcul,                 
s’aplicaran   les   equivalències   següents:     NA   =   1;   AS   =   2;   AN   =   3,   AE=   4.  
L’alumnat  que  hagi  suspès  l’assignatura,  haurà  de  fer  una  prova  global,  que  també  podran  realitzar  els/les                 
estudiants   que   vulguin   millorar   nota   (en   cas   que   la   facin,   perdran   la   nota   anterior).   
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   2BAT:   juny/1BAT:   setembre)  
L’alumnat   haurà   de   fer   una   prova   global   de   la   matèria.  
 
Recuperació   de   la   matèria   pendent   de   cursos   anteriors  
L’alumnat   haurà   de   fer   una   prova   global   de   la   matèria.   

 
 
 
  



6. MATEMÀTIQUES  
 
Con�nguts   (segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  

▪ Nombres   racionals   i   reals.   
▪ Polinomis.  
▪ Equacions   i   sistemes   d’equacions.   
▪ Progressions.  
▪ Cossos   geomètrics.  
▪ Funcions.  
▪ Estadís�ca.  

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.  Farem  servir  la  plataforma  weeras.  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.  
Lectures  
Aquest curs  2020-21  l’alumnat  �ndrà  mitja  hora  de  lectura  diària.  Des  dels  departaments  de               
matemà�ques  i  ciències  seleccionarem  ar�cles,  relats,  fragments  de  llibres  que  fomen�n  la  curiositat  per               
les   matemà�ques   i   la   ciència   en   general.  
Sor�des  
Par�cipació  a  les  “Proves  Cangur”  de  matemà�ques.  Conjuntament  amb  alumnes  de  4t  d’ESO              
par�ciparem  en  els  “Problemes  a  l’Esprint”  via  Internet.  Conjuntament  amb  alumnes  de  2n  d’ESO               
par�ciparem   a   la   “Copa   Cangur”.  
 
Criteris   d’Avaluació(segons DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  
Dimensió́   resolució́   de   problemes   

1. Resoldre  problemes  de  la  vida  quo�diana,  d’altres  matèries  i  de  les  pròpies             
matemà�ques  u�litzant  diferents  �pus  de  nombres  (racionals),  símbols  i  mètodes  algebraics            
(equacions  de  1r  i  2n  grau  i  sistemes  d’equacions),  i  avaluar  altres  mètodes  de  resolució́  possibles,                 
com   per   exemple   l’assaig   error   o   bé   el   càlcul   numèric   amb   mitjans   tecnològics.   
2. Resoldre  situacions  en  què  cal  iden�ficar  relacions  quan�ta�ves  i  determinar  el  �pus  de              
funció́  (lineal  o  de  proporcionalitat  inversa)  que  pot  modelitzar-les.  També́  aproximar  i  interpretar              
taxes  de  variació́  a  par�r  d’una  gràfica,  de  dades  numèriques  o  mitjançant  l’estudi  dels  coeficients                
de   l’expressió́   algebraica.   
3. Es�mar,  mesurar  i  calcular  longituds,  àrees  i  volums  d’espais  i  objectes  amb  una  precisió́               
adequada  a  la  situació́  plantejada  i  comprendre  els  processos  de  mesura,  expressant  el  resultat               
de   l’es�mació́   o   el   càlcul   en   la   unitat   de   mesura   més   adequada.   
4. Obtenir  mesures  indirectes  en  la  resolució́  de  problemes  d’àmbits  diversos,  u�litzant  la             
proporcionalitat  geomètrica  i  les  transformacions  geomètriques  (*),  i  relacionar-ho  amb  els            
mitjans   tecnològics   que   actualment   s’u�litzen   per   fer   mesures   indirectes.   
5. Elaborar  estudis  estadís�cs  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadís�cs,  així ́  com  els             
paràmetres  estadís�cs  més  usuals  (mesures  de  centralització́  i  dispersió́)  i  valorar  qualita�vament             
la   representa�vitat   de   les   mostres   u�litzades.   
6. Resoldre  diferents  situacions  i  problemes  de  context  natural,  social  i  cultural  en  què  cal               
aplicar  els  conceptes  i  tècniques  del  càlcul  de  probabilitats,  arribant  a  successos  compostos  en               
casos   senzills   (*).   

Dimensió́   raonament   i   prova   
7. Planificar  i  u�litzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució́  de  problemes,  com              
la  realització́  de  conjectures,  la  seva  jus�ficació́  i  generalització́,  així ́  com  la  comprovació́,  el               
tempteig  i  el  contrast  amb  diverses  formes  de  raonament  al  llarg  de  la  història  de  les                 
matemà�ques.   
8. Analitzar  i  avaluar  les  estratègies  i  el  pensament  matemà�c  propi  i  dels  altres,  a  traves                
del   treball   per   parelles,   en   grup   o   bé   la   posada   en   comú́   amb   tota   la   classe.   

 
 



Dimensió́   connexions   
9. U�litzar  models  geomètrics  per  facilitar  la  comprensió́  de  conceptes  i  propietats  d’altres             
blocs  de  les  matemà�ques  (per  exemple,  numèrics  i  algèbrics)  i  per  a  la  resolució́  de  problemes                 
en  contextos  d’altres  disciplines.  També́  usar  altres  relaciones  entre  diverses  parts  de  les              
matemà�ques   que   afavoreixin   l’anàlisi   de   situacions   i   el   raonament.   
10. Reconèixer  models  numèrics  (racionals  i  successions  numèriques),  funcionals  (lineals  i           
de  proporcionalitat  inversa),  geomètrics  (proporcionalitat  geomètrica  i  transformacions         
geomètriques),  estadís�cs  i  situacions  aleatòries  en  contextos  no  necessàriament  matemà�cs  o            
en  d’altres  matèries  i  u�litzar  les  seves  caracterís�ques  i  propietats  per  resoldre  situacions  que               
apareixen   en   treballs   realitzats   des   de   la   pròpia   àrea   o   de   manera   interdisciplinària.   

Dimensió́   comunicació́   i   representació́   
11.  Expressar  verbalment  i  per  escrit,  amb  precisió́,  raonaments,  relacions  quan�ta�ves  i             
informacions  que  incorporin  elements  matemà�cs,  simbòlics  o  gràfics,  valorant  la  u�litat  del             
llenguatge   matemà�c   i   la   seva   evolució́   al   llarg   de   la   història.   
12.  Seleccionar  i  usar  tecnologies  diverses  per  ges�onar  i  mostrar  informació́,  i  visualitzar  i               
estructurar   idees   o   processos   matemà�cs.   

 
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   weeras.  
Ac�vitats   Classroom   .  
Elaboració   del   dossier.  
Autoavaluació   de   l’alumne.  
Correcció,   treball   i   par�cipació   a   l’aula  
Proves  
Dos   controls   per   avaluació   com   a   mínim,   adaptats   per   a   l’alumnat   amb   PI.   
 
Obtenció  de  la  qualificació  de  cada  avaluació  (ponderació  de  les  ac�vitats  d’avaluació  sobre  la  nota  del                 
trimestre)  
70%   Controls  
Es   faran    un   mínim   de   dos   controls    per   avaluació.  
30%   Elements   d’avaluació   con�nuada   
Es   valoraran   diferents   procediments:  

● Dossiers   de   cada   unitat   didàc�ca  
● Ac�vitats   del   moodle,   weeras   i   classroom.  
● Treballs   que   es   puguin   demanar   a   l’aula  
● Treballs   interdisciplinaris  

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  

En  cas  de  confinament:  Valorarem  com  a  mínim  el  70%  el  seguiment  de  les  classes  i  el  lliurament  de  les                     
tasques,   i   com   a    màxim   el   30%   les   proves   no   presencials.  
Segons   el   grau   d’assoliment   de   les   diverses   competències   la   qualificació   serà:   NA,AS,AN,AE.  
Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses  
La  recuperació  del  primer  i  segon  trimestre  es  farà  durant  el  primer  mes  del  trimestre  següent  mitjançant                  
ac�vitats  del  moodle  i  una  prova  escrita.  Es  valorarà  un  60%  la  prova  i  un  40%  les  ac�vitats  del  moodle,                     
weeras   i   classroom..   
Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  
La  nota  final  s’ob�ndrà  de  la  mitjana  aritmè�ca  de  les  notes  dels  tres  trimestres  arrodonida  a  un  nombre                   
enter  entre  1  i  10.  Excepcionalment,  si  aquesta  mitjana  arrodonida  no  arriba  a  5,  es  �ndrà  en  compte                   
l’evolució   de   l’alumne   i   les   possibles   matèries   opta�ves   de   reforç   de   la   matèria   que   hagi   fet   l’alumne/a.  
A   l’acta   final   constarà   la   qualificació   següent:  

● NA:   si   la   mitjana   és   inferior   a   5  
● AS:   si   la   mitjana   és   5   o   6  
● AN:   si   la   mitjana   és   7   o   8  



● AE:   si   la   mitjana   és   9   o   10  
Convocatòria   extraordinària   (ESO   i   1BAT:   setembre/2BAT:   juny)  
Al  juny  es  farà  una  prova  extraordinària.  També  hi  haurà  ac�vitats  de  recuperació  a  les  plataformes                 
Weeras,   google   classroom   i   moodle.  
 
  



7. TREBALL   GLOBALITZAT  
  
 
 
 

Con�nguts   (segons   DECRET   187/2015,   de   25   d'agost)  

EDUCACIÓ   VISUAL   I   PLÀSTICA  
 Visió   i   percepció.   
○  La  visió.  Camp  visual.  Enfocament.       
Experiència.   Selecció.   
○   Visió   monocular   i   visió   binocular.   
○   Els   hemisferis   dret   i   esquerre.   
○  El  procés  de  comunicació  visual:  elements  i         
factors   que   intervenen.   
○  Codificació  i  descodificació  dels  missatges       
visuals.   ○   Lleis   de   percepció   de   la   forma.   
Fonaments   del   llenguatge   visual.   
○  Elements  sintàc�cs  en  produccions      
ar�s�ques.   
○  Psicologia  del  color  i  simbolisme.  Relacions  de         
super�cie.   Efectes   òp�cs.   
○  Codis  de  comunicació  gràfica.  ○  Temps  i         
moviment.   
○   Narració   gràfica   i   llenguatge   audiovisual.   
○  Les  funcions  del  llenguatge  visual  i        
audiovisual.   
○  Funcions  de  la  comunicació:  expressiva  o        
emo�va;  cogni�va,  apel·la�va  o  exhorta�va;      
descrip�va;  referencial  o  informa�va;  poè�ca  o       
estè�ca;   fà�ca;   metalingüís�ca.   
 Forma   i   configuració.   
○   Forma   i   espai.   
○   La   forma   bidimensional   i   tridimensional.   
○   Estructura   de   la   forma   plana.   
○   Estructura   de   la   forma   tridimensional.   
○   Estructura   geomètrica   de   les   formes.   
○   Forma   i   funció.   
○  L’ornament.  Funcionalitat  de  la  forma.       
Minimalisme.  Dimensió  expressió,  interpretació     
i   creació   
Les   tècniques   i   els   sistemes   de   representació.   
○  Representació  descrip�va,  d’anàlisi,     
construc�va,   expressiva   i   intuï�va.   
○  Geometria  descrip�va:  representació  de      
cossos   i   espais.   
○  Procediments  tècnics  de  representació,      
processos  ar�s�cs  i  tècniques  de  comunicació       
visual   i   audiovisual.   
○  Eines  i  tècniques  analògiques  i  digitals  per  al          
tractament   de   les   imatges.   
○  Interpretació  de  les  produccions  ar�s�ques:       
anàlisi   amb   elements   formals   i   conceptuals.   
○   Art,   disseny   i   noves   tecnologies.   
La   creació   ar�s�ca.   
○   Visió   i   realització.   
○   Relació   visió   i   mà,   mà   i   eina,   eina   i   execució.   
○   Processos   crea�us.   
○  El  procés  projectual.  Etapes  en  la  realització         
d’un   projecte.  

CIÈNCIES   SOCIALS  
Geografia   Humana:  

● Ac�vitat   econòmica   i   organització   polí�ca.   
● Desenvolupament  i  subdesenvolupament.  L’evolució     

de   la   població.   
● La   globalització   econòmica.  
● Els  territoris,  els  recursos  naturals  i  la  seva         

distribució  al  món.  Les  ac�vitats  humanes  i  les  grans          
àrees  produc�ves  mundials.  La  distribució  dels       
recursos   en   el   món.   

● El   desenvolupament   sostenible.   
L’edat   moderna:  

● Trets  principals  de  la  formació  i  evolució  de  l’estat          
modern.  Diferents  �pus  de  monarquies.  Els       
conflictes   religiosos.  

● La  cultura  i  l’art  als  segles  XVI  i  XVII.  Humanisme,           
Renaixement   i   Barroc.    

● Conquesta  i  colonització  d’Amèrica.  Les  civilitzacions       
precolombines.  

 
TECNOLOGIA  
 El   procés   tecnològic  

● Planificació   del   procés   tecnològic.   
● Disseny  de  proves  per  avaluar  el  producte  tecnològic         

realitzat.  
Estructures   

● Funció   i   caracterís�ques   d’una   estructura.   
● Tipus   d’estructures.   i   d’esforços   resistents.   
● Elements  i  esforços  estructurals  d’objectes      

quo�dians   i   construccions   simples.   
●  Anàlisi  d’esforços  i  estabilitat  d’estructures      

mitjançant   aplicacions   digitals.   
● Disseny,  construcció  i  avaluació  d’estructures      

simples.   
Màquines   i   mecanismes   

● Anàlisi   d’objectes   quo�dians   i   construccions   simples.  
● Mecanismes  per  a  la  transmissió  i  transformació  del         

moviment   i   la   seva   funció   en   diferents   màquines.   
● Anàlisi  de  mecanismes  mitjançant  aplicacions      

digitals.   
● Disseny,  desenvolupament  i  avaluació  de  projectes       

amb   mecanismes   i   associacions   de   mecanismes.   
Les   comunicacions  

● Comunicacions   amb   fil   i   sense.  
●  L’electrònica   i   l’evolució   de   les   comunicacions.   
● Xarxes   informà�ques   i   Internet  

 
Títols   dels   TG:  
TG   0:   Comencem  
TG   1:   L’organització   Territorial  
TG   2:   Viure   en   un   món   globalitzat  
TG   3:   Da   Vinci,   l’inventor  



Dimensió   societat   i   cultura   
Funció   social   de   l’art.   
○  Art,  artesania  i  disseny.  Evolució  històrica  dels         
conceptes.   
○  L’obra  d’art:  context,  funcions,  similituds  i        
diferències  respecte  a  altres  societats  i       
cultures.   
○  El  paper  de  l’ar�sta  en  els  diferents  moments          
històrics.   
○  L’obra  ar�s�ca  i  l’autor:  aspectes  personals,        
socials,   ideològics,   simbòlics.   
○  Funció  social  de  les  produccions  ar�s�ques        
en   l’actualitat.   
○   Els   mitjans   de   comunicació   de   massa.   
○   El   treball   coopera�u   en   la   producció   ar�s�ca.  

TG   4:   Construïm   un   pont   de   l’època   dels   Àustries  
TG   5:    El   rei   sol.   La   vida   al   Palau   de   Versalles/La   llum   a   l'època  
moderna.  
TG  6: Descobriments  geogràfics  i  cultures  precolombines  a         
través   del   còmic.  
 

Metodologia   de   treball  

● Enfocament   interdisciplinari   (Plàs�ca,   Ciències   Socials   i   Tecnologia).  
● Distribució   de   l’alumnat   en   quatre   grups   de   22/23   alumnes.  
● Treball   coopera�u   par�nt   d’equips   heterogenis   de   quatre   o   tres   i   dues   (úl�m   TG)   persones.  
● Rotació  dels  grups  segons  l’especialitat  de  les  tasques  proposades.  Cal  remarcar  que  aquesta  rotació               

per   especialitats   suposa   un   tret   diferencial   respecte   els   TGs   de   1er   i   2on   d’ESO.  
● Realització  de  sis  Treballs  Globalitzats  (TG)  al  llarg  del  curs:  tres  sessions  de  dues  hores  en  el  primer                   

quadrimestre   i   4   sessions   de   dues   hores   en   el   segon   quadrimestre.   
● TGs  creats  segons  una  priorització  dels  con�nguts  curriculars  de  les  tres  matèries  i  de  l'adquisició  de                 

les   competències   bàsiques   marcades   en   el   currículum   del   Segon   Cicle   de   l’ESO.  
● Canvi   trimestral   de   grups   de   TG   per   afavorir   habilitats   d’interacció   coopera�va.  
● Combinació   de   tasques   individuals   i   coopera�ves,   amb   un   -o   més-   producte   final   a   cada   TG.  
● Entorn   d'aprenentatge   al   Moodle   amb   la   informació   de   les   tasques   i   de   les   entregues.  
● Consulta   d’informació   als   llibres   digitals   de   les   tres   matèries   de   la   plataforma   Weeras.   
● Informació   compar�da   entre   l’alumnat   i   el   professorat   al   Drive   par�nt   dels   correus   corpora�us.   
● Recerques   guiades   pel   professorat   per   internet   amb   els   ordinadors   portà�ls.  
● Alternança  de  feines  manuals  (escrits  i  dibuixos  a  mà,  maquetes,  murals,  etc.),  orals  (exposicions,               

entrevistes,  etc.)  o  informà�ques  (par�nt  del  Llibre  Office)  i  audiovisuals  (creació  de  pàgines  web,               
disseny   d'aplicacions,   presentacions   mul�mèdia,   filmacions,   etc.).  

● U�lització   de   tècniques   de   Treball   coopera�u:   lectura   compar�da,   foli   giratori...  
● Bases   d’orientació   com   a   pauta   de   treball   en   alguns   TG.  
● U�lització   d’auto-avaluacions   i   co-avaluacions   -rúbriques-   com   a   procés   d'aprenentatge.  
● Creació   d’una   carpeta   d’Aprenentatge   individual   amb   una   valoració   personal   al   final   de   cada   TG.   
● Sor�des   programades   per   aprofundir   els   temes   treballats.  
● Assistència   a   xerrades-tallers   de   persones   expertes   per   aprofundir   en   la   temà�ca.  
● Lectures   sobre   la   vida   de   diversos   ar�stes,   representa�us   de   diferents   moviments   ar�s�cs.  
● Connexions  i  suport  de  les  altres  matèries  del  curs  en  la  realització  dels  TGs,  en  especial                 

d’Aprenentatge   Servei   (APS).  

Ac�vitats   i   sor�des  

Tots  els  TGs  de  tercer  estan  construïts  a  par�r  d’ac�vitats  que  permeten,  per  una  banda,  treballar  de  manera                   
interdisciplinar  el  temari  prioritzat  de  les  matèries  de  Plàs�ca,  Tecnologia  i  Ciències  Socials  i,  per  una  altra,                  
adquirir   les   competències   bàsiques   norma�ves.   
A   tall   d’exemple,   en   el   TG1    El   nostre   Territori    l’alumnat   realitzarà:  

● Un   avatar   digital   per   presentar-lo   al    mur   virtual   amb   l'aplicació    Padlet.  
● El  disseny  de  dos trencaclosques-mapa  de  les  comarques  de  Catalunya  i  de  les  Comunitats  autònomes                

espanyoles.  
● La  cerca  a  les  bases  de  dades  IDESCAT  i  INE  de  la  informació  demanada  sobre  territori,  població  i                   

treball   de   les   Comarques   de   Catalunya   i   Comunitats   Autònomes   d’Espanya,   
● Gràfics  amb  fulls  de  càlcul  (  Calc  o  Excel  )  per  treballar  dades  sobre  la  població  i  treball  de  les                     

Comarques   de   Catalunya   i   de   les   Comunitats   Autònomes   d’Espanya.  
● Un   vídeo   explica�u   sobre   l’Evolució   de   la   Població   Mundial.  



● El    disseny   d’una   infografia   amb   l’aplicació    Canva .  
● Una   exposició   oral   final.  

ALTRES   SORTIDES   I   ACTIVITATS   PREVISTES   EN   ELS   TGs   SEGÜENTS   :  
● Visita   al   “Superordinador”   MareNostrum   i   passejada   per   la   UPC.   
● Taller   de   consum   responsable.  
● Pe�tes   inves�gacions   sobre   ar�stes   contemporanis.  
● Història  del  cartellisme  i  realització  en  grup  de  cartells  i  murals  amb  slogans  “per  un  món  millor”  i                   

reivindicant   la   cultura   autòctona   enfront   a   l’homogeneïtzació   cultural.   
● Caricaturització    personatges   dels   Àustries.  
● Estudi   de   la   perspec�va   matemà�ca   en   obres   d’art   del   Renaixement   i   pràc�ques   de   dibuix   tècnic.  
● Anàlisi   de   mecanismes   i   construccions   de   Leonardo   Da   VInci   i   d’altres   enginyers   de   l’època   moderna.   
● Construcció   coopera�va   d’un   pont.    
● Retallables   i   creacions   ar�s�ques   par�nt   d’obres   d’art    del   Renaixement   i   del   Barroc.  
● Realització   conjunta   d’un   arbre   genealògic   de   la   dinas�a   dels   Àustries.   
● Maquetes   edificis   i   jardins   de   l’Època   Moderna.  
● Teatralització   de   fets   històrics   i   d’obres   d’art.   
● Disseny   de   vestuari   d’època   i   taller   de   Valeria   Civil.  
● Visita   al   Museu   del   Disseny   de   Barcelona   (exposició   evolució   del   ves�t).  
● Xerrada  d’una  dibuixant/guionista  de  còmic  com  a  base  per  a  la  realització  d’un  còmic  sobre  les                 

cultures   precolombines   i   els   Descobriments   Geogràfics.  
●  Par�cipació   en   diversos   concursos   i   exposicions   relacionats   amb   els   con�nguts.   
● Exposició-espectacle   interac�u   per   a   les   famílies   (Crèdit   de   Síntesi).   

   

Criteris   d’Avaluació   (segons   DECRET   187/2015,   de   25   d'agos t )  

Tecnologia:  
1. U�litzar   fulls   de   càlcul   per   realitzar   diferents   �pus   de   gràfics.  
2. Construir  un  objecte  establint  un  pla  de  treball  organitzat  que  perme�  arribar  a  una  solució  correcta  tenint                  

en  compte  criteris  d’estalvi  de  recursos  i  respecte  pel  medi  ambient,  tot  seguint  les  normes  de  seguretat  de                   
treball   amb   eines   i   materials.  

3. U�litzar   correctament   la   simbologia   i   el   llenguatge   tècnic.  
4. Realitzar   presentacions   que   integrin   eines   digitals   i   programari   específic.  
5. Definir  els  diferents  �pus  d’estructures  i  iden�ficar-les  en  objectes  d’ús  quo�dià,  indicant  els  �pus  d’esforços                

a   què   estan   sotmeses.  
6. Emprar  simuladors  per  analitzar  l’estabilitat  d’estructures  simples  i  analitzar  els  esforços  a  què  estan               

sotmeses.  
7. Dissenyar  i  construir  estructures  que  formin  part  d’un  projecte  tecnològic,  tenint  en  compte  aspectes  dels                

materials:   rigidesa,   lleugeresa,   flexibilitat.  
8. Comprendre  i  descriure  el  funcionament  i  l’aplicació  dels  diferents  mecanismes  de  transmissió  i              

transformació   del   moviment   a   par�r   de   l’anàlisi   i   l’observació   d’aquests   mecanismes   en   diferents   màquines.  
9. Dissenyar,  construir  i  simular  sistemes  de  mecanismes  que  realitzen  una  funció  determinada  dins  d’un               

projecte   tecnològic.  
10. Analitzar   mecanismes   i   sistemes   de   mecanismes   mitjançant   l’ús   de   simuladors   digitals.  
11. Conèixer  el  funcionament  bàsic  dels  principals  �pus  de  comunicació  a  distància  i  reflexionar  sobre  el  seu  ús  i                   

abús.   
12. Analitzar   l’impacte   de   l’electrònica   en   l’evolució   dels   sistemes   de   comunicació.  
Educació   Visual   i   Plàs�ca:  

1. Iden�ficar  determinats  elements  dels  llenguatges  ar�s�cs  (configuracions  estructurals,  variacions          
cromà�ques,   orientació   espacial   i   textura)   dels   objectes   i/o   els   aspectes   de   la   realitat.  

2. Representar  objectes  i  idees  de  forma  bidimensional  i  tridimensional  aplicant  tècniques  gràfiques  i              
plàs�ques   i   aconseguint   resultats   concrets   en   funció   d’uns   objec�us   i   intencions   determinats.   

3. Reflexionar   i   argumentar   objec�vament   les   ac�vitats   i   els   processos   ar�s�cs   desenvolupats.  
4. Elaborar  i  par�cipar  ac�vament  en  projectes  de  creació  coopera�us,  bidimensionals,  tridimensionals  i             

mul�mèdia.   
5. Realitzar   ac�vitats   ar�s�ques   i   demostrar   crea�vitat   i   imaginació.   
6. Dibuixar   cossos   i   espais   simples   aplicant   els   fonaments   dels   sistemes   de   representació.   



7. Seleccionar  els  materials  més  adequats  per  crear  produccions  ar�s�ques  d’acord  amb  uns  objec�us              
prefixats.  

8. Realitzar   una   producció   ar�s�ca   seguint   els   processos   de   concepció   i   formalització.   
9. Llegir   i   interpretar   produccions   ar�s�ques   atenent   a   la   diversitat   cultural   i   el   context   en   què   s’ha   produït.  
Ciències   Socials:  

1. Analitzar,  per  mitjà  d’indicadors  socioeconòmics,  els  desequilibris  en  la  distribució  dels  recursos,             
explicant-ne  possibles  causes  i  conseqüències,  i  iden�ficar  les  mesures  de  suport  al  desenvolupament              
sostenible.   

2. Analitzar  aspectes  del  funcionament  de  l’economia  en  el  món  i  a  Europa  en  par�cular,  destacant  la                 
interdependència   entre   països   i   algunes   de   les   diferents   polí�ques   econòmiques.   

3. Caracteritzar   i   analitzar   els   espais   agraris   i   dis�ngir   els   principals   �pus   de   paisatges   agraris.  
4. Descriure  i  analitzar  els  espais  industrials  i  localitzar  les  principals  àrees  de  producció  industrial,  centres  de                 

producció  del  món,  i  iden�ficar  els  factors  actuals  de  localització  i  de  deslocalització  dins  de  la  globalització                  
econòmica.  

5. Iden�ficar  la  diversitat  de  serveis  del  sector  terciari  valorant  la  importància  de  les  xarxes  de  comunicacions  i                  
de   transport.  

6. Analitzar  fonts  textuals,  gràfiques  i  cartogràfiques  que  reflecteixin  nivells  de  consum  contrastats  entre              
països,  així  com  els  problemes  derivats  del  comerç  desigual  i  el  deute  extern  entre  països  desenvolupats  i  en                   
vies   de   desenvolupament.   

7. Analitzar  algunes  de  les  tendències  demogràfiques  dominants  en  el  món  actual  a  par�r  del  càlcul  i                 
interpretació   dels   indicadors   demogràfics   bàsics.  

8.  Iden�ficar  els  principals  paisatges  naturals  protegits  de  Catalunya  i  d’Espanya,  així  com  els  principals               
paisatges   humanitzats   reconeixent-los   en   les   seves   respec�ves   comunitats   autònomes.  

9.  Analitzar  l’organització  poli�coadministra�va  de  les  diverses  escales  de  l’organització  territorial  dels  estats             
analitzant   les   formes   adoptades   a   Espanya   i   a   la   divisió   comarcal   de   Catalunya.   

10. Descriure   i   analitzar   les   caracterís�ques   de   la   monarquia   hispànica   i   les   relacions   amb   Catalunya.   
11. Dis�ngir   i   analitzar   les   caracterís�ques   dels   règims   monàrquics   autoritaris,   absoluts   i   parlamentaris.   
12.  Contrastar   interpretacions   diverses   sobre   la   conquesta   i   colonització   d’Amèrica.  
13. Descriure   les   caracterís�ques   del   Renaixement   i   del   Barroc,   i   iden�ficar-ne   algunes   obres   rellevants.   
14. Conèixer   els   conflictes   religiosos   de   l’Època   Moderna.  
15. Sinte�tzar  les  causes  i  les  conseqüències  que  van  dur  als  grans  descobriments  geogràfics  dels  segles  XV  i                  

XVI.   

 
   

Instruments   d'avaluació   (Ac�vitats   d’avaluació)  

Elements   d’avaluació   con�nua  

● Retorn   i   correcció   de   les   feines   corresponents   a   cada   Treball   Globalitzat.  
● Auto-avaluació   a   par�r   de   Bases   d’Orientació   (si   s’escau).  
● Rúbriques   d’autoavaluació   i   co-avaluació   (si   s’escau).  
● Seguiment   setmanal   per   especialitats   i   tutorització   del   treball   en   grup.   
● Qües�onaris   i   entregues   al   Moodle.  
● Controls   escrits.  
● Exposicions   orals.   
● Realització   dels   objectes   i   dels   productes   dels   TGs.   
● Ac�tud   i   responsabilitat   individual   en   el   treball   coopera�u   (també   autoavaluat   pel   propi   grup).  
● Sa�sfacció   i   consciència   de   l’autoaprenentatge.  

Proves  

Alguns  TGs  inclouen  proves  escrites  i  qües�onaris  d’aspectes  concrets  com  un  element  més  d’avaluació               
con�nua.   

   

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



L’avaluació  del  TG  serà  con�nua  i  �ndrà  en  compte  a  més  de  la  comprensió  dels  con�nguts  treballats,  el  procés                    
d’aprenentatge,  és  a  dir,  la  realització  dels  treballs  (individuals  i  en  grup),  la  correcció  i  l’autoavaluació  de  les                   
tasques   i,   en   defini�va,   l’adquisició   de   les   competències   bàsiques   i   transversals   (Digital   i   Personal-Social).   
Cada  professora  valorarà  les  ac�vitats  de  la  seva  especialitat  de  tot  l’alumnat  de  tercer.  A  més,  com  a  tutora  que                     
és   d’un   grup,   també   ponderarà   les   ac�vitats   finals   del   TG.  
La  nota  final  del  TG  serà  el  promig  de  les  tres  especialitats  i  serà  consensuada  per  les  quatre  professores                    
especialistes.  Aquesta  nota  final  de  TG  serà  la  que  constarà  al  butlle�  de  notes  i  serà  la  mateixa,  per  les                     
matèries   de   Tecnologia,   Visual   i   Plàs�ca   i   Ciències   Socials.   

Recuperació   de   les   avaluacions   suspeses    

Per  recuperar  les  dues  primeres  avaluacions  s’hauran  d’entregar,  en  el  termini  d’un  mes,  les  feines                
seleccionades   dels   TGs   realitzats.   
Per  recuperar  la  tercera  avaluació,  si  s’escau,  es  podrà  fer  amb  qües�onaris  o  proves  escrites.  També  es  donarà                   
l’opció   d’entregar   o   corregir   de   nou   les   tasques   suspeses.   

Obtenció   de   la   qualificació   final   de   curs   (segons   la   nova   Ordre   d’avaluació)  

  Mitjana   de   les   3   avaluacions.  
(NA)   No   Assoliment  
(AS)   Assoliment   Sa�sfactori  
(AN)   Assoliment   Notable  
(AE)   Assoliment   Excel·lent  

Convocatòria   extraordinària  

Realitzar   les   tasques   descrites   al   curs   de   Moodle.  
L’alumnat  amb  una  qualificació  de  final  de  curs  inferior  a  AS  és  recomanable  que  faci  els  “Deures  d’es�u”                   
indicats   al   Moodle.  

   


