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Llengua castellana i literatura 

 

Presentación 

El objetivo fundamental del curso consiste en que el alumno amplíe su conocimiento de la lengua castellana hasta 
alcanzar un nivel medio que le facilite el acceso a cualquier tipo de información. Es, obviamente, el punto de partida 
para continuar a lo largo de la ESO mejorando en el dominio del idioma, así como para adquirir una cultura literaria 
elemental. 
A lo largo del curso se trabajará, especialmente, para que el alumno aumente su capacidad para producir mensajes 
orales claros y ordenados, con un vocabulario cada vez más preciso, Y siempre respetando la ortografía. 

El conocimiento teórico de las normas ortográficas y gramaticales, así como su correcta aplicación se considerarán 
imprescindibles. 

Se pretende, además, que redacte con un lenguaje sencillo y correcto descripciones, narraciones breves y textos 
utilitarios, como cartas o breves resúmenes. Al mismo tiempo, mediante la lectura de obras adecuadas a su nivel, se 
le familiarizará con la literatura como vehículo de enriquecimiento personal. 

Criterios de calificación: 

1.- La evaluación será continua. Para calcular la nota final se hará media aritmética, siempre y cuando la nota de 
cada evaluación no sea inferior a 3. 

2.- La nota de cada evaluación será el resultado de las notas de exámenes, uno o dos por trimestre, que no 
supondrán menos del 50% de la nota final. 

3.- La nota final será la valoración global de la materia teniendo en cuenta la progresión del alumno. 

4.– Se podrá incrementar la nota de evaluación en 0,5 puntos por cada lectura voluntaria realizada por el alumno. 

5.- En los ejercicios escritos se valorará la corrección en la expresión y la ortografía, pudiéndose descontar por cada 
falta 0,10 puntos hasta un total de dos puntos. 

Recuperación ordinaria 

Habrá un examen de recuperación para todos los alumnos que no hayan superado la materia. Este examen 
contemplará todos los aspectos desarrollados durante el curso, tanto de lengua como de literatura (lecturas 
obligatorias incluidas), si bien se ajustará a los contenidos mínimos exigibles para aprobar la materia. 

Recuperación extraordinaria 

Habrá un examen extraordinario de recuperación en junio para todos los alumnos que no hayan superado la 
materia. Este examen será conjunto para todos los grupos de un mismo curso, será global y contemplará todos los 
aspectos desarrollados durante el curso, tanto de lengua como de literatura (lecturas obligatorias incluidas), si bien 
se ajustará a los contenidos mínimos exigibles para aprobar la materia. 
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Llengua catalana i literatura 
 

Presentació 

1) L’objectiu bàsic d’aquest curs és que l’alumnat assoleixi els instruments que li permetin afrontar més fàcilment les 
altres àrees d’estudi. Per tant, es pretén que l’alumnat adquireixi una comprensió àmplia -tant oral com escrita- de la 
llengua catalana, una expressió oral raonablement fluida i la capacitat de lectura clara en veu alta. 

2) Aquests objectius s’intentaran aconseguir a través dels continguts i de les habilitats següents: 

-Expressió oral: lectura comprensiva en veu alta, exposicions breus a classe, definició de mots, diàlegs, teatre i 
entrevista. 

-Expressió escrita: descripció d’objectes i persones, narració de fets reals i ficticis, resum de textos i esquemes. 

-Ortografia: regles bàsiques d’accentuació, vocalisme i consonantisme. 

-Morfosintaxi: gènere i nombre de noms i adjectius, conjugació dels verbs regulars. 

Criteris d’avaluació 

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, com que la llengua és un tot continu i l’aprenentatge n’és progressiu, es 
dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera que a la segona.  

2) La nota de cada avaluació és la suma de dos apartats. El primer és la qualificació dels exàmens, que en significarà  
com  a màxim  el  70%.  Se'n faran dos, com a mínim, a cada trimestre. S'hi avaluarà l’adquisició dels continguts 
gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com la comprensió lectora i l’expressió escrita. Si cal, també es farà a més un 
control  objectiu  sobre  la  lectura  complementària  del  trimestre.  En  un  segon  apartat,  fins  al  30%  restant  de  la  
nota d'avaluació, es tindran en compte les notes de les participacions orals a classe, el lliurament de les feines d’estiu, 
el compliment  regular  de  tots  els  deures,  la  presentació  acurada  de  la  llibreta  o  dossier,  etc.  En  cas  
d’incompliment d’aspectes  acadèmics  bàsics,  com  ara  l’assistència,  la  puntualitat  o  el  respecte  al  professor/a,  
aquest  apartat  del 30% de la nota pot arribar a sumar zero. 

3) A més dels factors ja esmentats, es poden proposar al llarg del trimestre diverses activitats (concurs de lletrejar 
paraules, resum de lectures voluntàries, projectes en grups col·laboratius, etc.) perquè l'alumnat incrementi la suma ja 
obtinguda en els apartats anteriors. 

4) L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe. Aquesta actitud és un component bàsic de 
l’avaluació formativa i es tindrà en compte en el moment de posar la qualificació de cada trimestre i de final de curs. 

Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

1) Una avaluació suspesa es recupera aprovant qualsevol avaluació posterior dins el mateix curs lectiu, ja que els 
continguts  i  procediments  d’un  trimestre  s’incorporen,  per  la  natura  progressiva  de  l’aprenentatge  lingüístic,  en  
la matèria del trimestre següent.  

2) Només es farà una prova específica de recuperació, si cal, per a la lectura complementària no superada en alguna 
avaluació anterior. 

3) Així mateix, al mes de juny es convocarà un examen extraordinari de recuperació final del curs. La presentació de les 
feines de recuperació  hi serà un requisit indispensable per aprovar. 



 

Dossier informatiu de primer d’ESO – curs 2019-2020                 

 
7 

Llengües estrangeres: anglès 

 P r esenta ció  

La llengua anglesa és fonamental per a l'alumnat com a vehicle de comunicació i per ampliar les seves possibilitats de 

formació, laborals i personals. 

 O b j ectius 

Pretenem que vagi assolint progressivament una consolidació d’aquesta llengua que li permeti expressar-se en 
anglès. La finalitat central de l’anglès com a matèria curricular és el desenvolupament de les competències 
comunicatives bàsiques en  aquesta llengua. Els objectius generals i específics de cada grup estaran descrits a la 
programació general de cada nivell seguint les instruccions del Currículum d’Educació secundària obligatòria. 

 Activ ita ts d ’Av a lu a ció i r ecu p er a ció per avaluació contínua 

. L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge i 
l’anàlisi general del progrés de cada alumne.  

Es dóna més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera que a la segona. Nota final: és la valoració 
global de la matèria tenint en compte la progressió de l’alumne. No hi ha exàmens parcials de recuperació. Una 
millora en procediment i participació, juntament amb una progressió significativa en l’assoliment de les 
competències serà utilitzada per considerar la superació d’avaluacions anteriors que hagin quedat suspeses, tot 
tenint en compte que caldrà obtenir una mitjana de nota suficient, i que la qualificació de tercera avalució pesa un 10 
% més que les altres (30-30-40). 

 

Nota de cada avaluació i final de curs 

La nota global de cada avaluació serà el resultat de fer una valoració de cada una de les quatre habilitats de la llengua 
anglesa. Aquestes habilitats són Writing, Speaking, Reading i Listening. S’inclou dintre d’aquesta valoració la 
gramàtica i el vocabulari.  

Les quatre habilitats es valoraran amb un 70% de la nota. El 30% restant de la nota es repartirà entre l’actitud, 
dossiers, activitats i participació.  

La nota final resultarà de la ponderació de la nota de les tres avaluacions, en què la primera avaluació representarà 
un 30 %, la segona un altre 30 % i la tercera un 40 %.  

En alguns casos quan es tracta d’alumnes amb dificultats definides per l’equip psicopedagògic o per un dictàmen 
mèdic, el professor podrà decidir modificar aquests percentatges per tal de poder valorar a l’alumne.  

 Materials didàctics 

Llibres de text Mosaic 1 (Student’s i Workbook), Editorial Oxford  

Altres materials 

DVDS, CDs, Internet, Readers, Diccionaris... 
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Àmbit matemàtic 
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Matemàtiques 
 

 

Presentació 

 

Durant el primer curs de l'ESO es pretén bàsicament consolidar i ampliar les competències matemàtiques adquirides 

durant l'etapa de Primària. 

Començarem treballant amb els nombres naturals i la divisibilitat.  Aprendrem com trobar el màxim comú divisor i el 

mínim comú múltiple i la seva aplicació en el càlcul de fraccions. 

Veurem com operar amb fraccions i la seva relació amb els nombres decimals. Introduirem els nombres enters i 

veurem la seva utilitat per a poder expressar diverses situacions de la vida quotidiana. 

Treballarem els percentatges i la proporcionalitat i les seves aplicacions. 

Treballarem amb mesures de longitud, angles i àrees. 

Consolidarem l'estudi dels elements geomètrics de figures planes i iniciarem l'estudi dels cossos a l'espai, que 

tractarem amb més profunditat el curs següent. 

Finalment farem una petita introducció a l'estadística, que ampliarem en cursos posteriors. 

 

Crit eris d ’avalu ac ió  

 

1. Superar els controls que, en nombre de dos o tres, es fan per avaluació. 

2. Dur els deures fets. 

3. Presentar la llibreta o dossier de forma acurada. 

4. Entregar els treballs o exercicis que el professor demani. 

5. Participar activament en el desenvolupament de la classe, mostrant interès per a la matèria. 

6. Portar el material de treball necessari: llibre, llibreta, estris de geometria.... 

7. Tenir una actitud respectuosa amb el professor i els companys. 

 

La nota final de cada avaluació es calcularà de la següent manera: entre el 70% i el 80% correspondrà a la nota dels 

controls realitzats i entre el 30% i el 20% correspondrà a la resta: actitud, deures, llibreta.... 

 

La nota final de curs serà la mitjana de la nota de les tres avaluacions. 

 

Criteris de recuperació 

 

1. Els alumnes que suspenguin una avaluació podran recuperar-la fent un examen sobre la matèria suspesa durant 

l'avaluació següent. 

2. Al mes de juny hi haurà un examen de recuperació per a aquells alumnes que tinguin suspesa l'assignatura. 

3. Els alumnes amb les Matemàtiques pendents del curs anterior podran recuperar-les aprovant les Matemàtiques del 

curs següent. 
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Àmbit de l’educació física 
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Educació física 
 

 Pres ent ac ió:  

L’Àrea d’Educació Física col·laborarà en el desenvolupament personal centrant-se en la cura del cos i de la salut, en la 

millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure. 

Un cop finalitzi l’etapa els nois i noies han  d’entendre els beneficis de la pràctica d’activitat física continuada i adquirir les 

eines necessàries per a organitzar la pròpia activitat de forma autònoma. 

 

 Ob jectiu s:  

Conèixer i utilitzar les habilitats i destreses motrius en situacions reals de pràctica i en diferents activitats físiques. 

Reconèixer les adaptacions dels diferents aparells i sistemes del cos humà en l’exercici físic, i augmentar l’eficiència 

motriu desenvolupant les qualitats físiques. 

Conèixer i estructurar el propi cos tot emprant formes de comunicació expressives corporals valorant la seva funcionalitat. 
Conèixer i experimentar diferents activitats físiques a la natura tot formant-se una actitud personal de respecte en la 
relació amb el medi natural. 
Formar-se hàbits de pràctica permanent, tant pel fet de gaudir de l’activitat física com pel coneixement del efectes que 

els hàbits higiènics positius tenen per a la millora de la salut i de la qualitat de vida. 

Participar en les diferents activitat físiques  i esportives i valorar els aspectes que fomenten el respecte i la cooperació 

entre els participants. 

Manifestar autonomia personal en la planificació i execució d’accions motrius en diverses situacions i medis, com també 

el coneixement i respecte del material i les instal·lacions. 

Valorar les diferents activitats físiques com a recursos adequats per a l’ocupació del temps lliure. 
 

Activitats d’Avaluació i recuperació 

Per aprovar l’Educació Física serà necessari : 

Complir amb la normativa d’inici de curs que serà repartida a cada alumne/a i explicada a classe. En ella fa clara referència 
a la vestimenta correcte per realitzar les classes, mesures higièniques, puntualitat, justificació de faltes d’assistència o de 
no pràctica. 
Realitzar com a mínim el 75 % de classes pràctiques en una avaluació. Els motius de no fer una classe pràctica han 

d’estar degudament justificats, en cas contrari suposaran no superar el trimestre. 

És fonamental la participació activa a les classes i mostrar una actitud de respecte i col·laboració davant la matèria, els/les 

companys/es i el /la professor/a . 

Assolir els mínims dels coneixements teòrics i pràctics establerts. 

La nota mínima per aprovar l’avaluació és de 5. Cas de no arribar al 5 s’haurà de realitzar durant la següent avaluació un 
treball teòric sobre els continguts pràctics realitzats a classe i un control escrit sobre aquest treball.. Per aprovar el curs la 
mitjana de les tres avaluacions haurà de ser de 5. 
Els alumnes que per no superar la matèria al juny s’han de presentar a l’examen extraordinari. Hauran de recollir al 

Departament d’Ed. Física el llibre de text i el temari on constaran les lliçons que entraran a l'examen. 

Els alumnes amb l’Educació Física pendent del curs anterior podran recuperar-la aprovant l’Educació Física del curs següent. 

 Mat erials Did àc tic s  

- Educació Física. ESO Primer i Segon Cicle. Barcelona. Ed. Serbal. Vuitena edició. 2003. 
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Àmbit social 
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Ciències socials: geografia i història 
 

Presentació 

La matèria de Ciències Socials, geografia i història té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per 
ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb 
coneixement de causa. L’alumnat ha d’obtenir suficients coneixements i competències bàsiques per saber d’on ve, on és i cap a on 
vol anar, com a individu i com membre d’un col·lectiu. 

El primer curs de Ciències Socials té una part de Geografia i una altra de Prehistòria i Història Antiga. 

Objectius competencials 

1- Conèixer les característiques de la Terra, del Sol i del Sistema Solar. Descriure el clima, la vegetació i la fauna dels diferents 
paisatges de la Terra. Conèixer el medi físic (relleu, clima, aigües, vegetació) de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.  

2- Utilitzar i interpretar gràfiques, mapes, sèries estadístiques, etc., així com els signes convencionals en un context de 
desplegament de les tecnologies d’informació geogràfica. Treballar en recerques senzilles utilitzant les tècniques de representació 
de l’espai i el vocabulari geogràfic. 

3- Comprendre i analitzar la relació entre les societats humanes i el medi. Localitzar i interpretar els fenòmens que es produeixen 
com a resultat d’aquesta interacció. Reflexionar sobre els problemes que afecten al medi amb criteris de sostenibilitat, justícia 
social, equilibri mediambiental i  ciutadania global. 

4- Entendre el procés d’hominització i el canvi cultural de la Humanitat. Conèixer la Prehistòria: Paleolític, Neolític, Edat dels 
Metalls.  Analitzar les civilitzacions egípcia i mesopotàmica, grega i romana distingint els trets fonamentals de les societats 
democràtiques i valorar les consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de les llibertats. 

5- Entendre la relació entre els esdeveniments més significatius de la Història de Catalunya, la Història d’Espanya i la Història 
Universal en aquestes etapes. 
6- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica. Aplicar els 
procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. Interpretar 
que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. Identificar i valorar la 
identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

7- Analitzar les  diferents manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època. Valorar el patrimoni cultural com 
a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i transmissió a les futures generacions. Valorar les expressions culturals 
pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers. 
8- Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. 
Assumir els valors de la cultura de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable, solidària, 
participativa i dialogant 
9- Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions 

expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi 

procés d’aprenentatge. 

10- Elaborar croquis, gràfics senzills, eixos cronològics, organigrames i mapes conceptuals per representar els fenòmens històrics 
treballats. 

11- Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo amb els altres, a partir del 

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

argumentació). 

12- Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació com a eines per obtenir i processar 

informació diversa per a la resolució de demandes específiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts utilitzades. 

13- Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a partir del plantejament 
d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la 
vida social de l’entorn. 
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Activitats d’avaluació i recuperació 

Criteris d’avaluació 

- En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del trimestre o del curs i les proves 
teòriques (exàmens). 

- Cada trimestre es realitzaran un mínim de dos exàmens. 

- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o dossier al professor/a, les actituds 
envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació. 

- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació. 

 

Recuperació 

Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar la nota dels exàmens amb una única prova durant l’avaluació 
següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de 
no superar la matèria es proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions. 

Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juny, de totes les 
avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats 
anteriorment. 

Recuperació de l’assignatura de Ciències Socials pendent del curs. 

Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs anterior fent un examen per trimestre de la matèria i amb la presentació 
d’un dossier trimestral encarregat prèviament pel professorat, ambdues amb els mateixos criteris d’avaluació. 
la presentació d’un dossier trimestral encarregat prèviament pel professorat, ambdues amb els mateixos criteris d’avaluació. 
 

Materials didàctics 

Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Àmbit cientificotecnològic  
 

 

 

 

  



 

Dossier informatiu de primer d’ESO – curs 2019-2020                 

 
16 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 
 

PRESENTACIÓ  

Durant el primer curs de l’ESO, els continguts de l’Àrea de Ciències de la Naturalesa es concentren en la Biologia i la 
Geologia, com a matèria comuna obligatòria.  Aquests continguts comprenen els blocs següents: La vida a la Terra; La 
diversitat dels éssers vius; L’Univers i el sistema solar; La Terra i els seus embolcalls; Els processos geològics; i de 
manera transversal als anteriors, es treballaran els continguts d’ Investigació i experimentació. Es desenvoluparan al 
llarg de tot el curs amb un horari de 3 hores setmanals, una de les quals sol tenir un caràcter pràctic.  
Els procediments pràctics bàsics consistiran en observar mostres i éssers vius a ull nu i/o amb instruments senzills (lupa 
binocular) fer-ne una descripció o dibuix acurat, i remarcar els trets més significatius. 
 

OBJECTIUS  

Extreure les idees bàsiques de textos i de vídeos científics senzills, aplicar criteris de classificació d’utilitat pràctica i 
saber utilitzar claus dicotòmiques simples emprades habitualment per classificar els éssers vius, fomentar la necessitat 
de protegir el medi ambient, de prendre consciència que la diversitat biològica es troba amenaçada i que cal buscar 
mesures per tal d’evitar-ne la destrucció, valorar l’ús acurat (amb rigor i precisió) i la conservació del material emprat al 
laboratori, així com l’ordre i neteja del lloc de treball, fomentar el treball en equip, amb respecte i tolerància per les 
opinions dels companys, emprar la lupa binocular de forma adequada.  
 

L’AVALUACIÓ  

L’aplicació de l’avaluació continua permet comprovar els progressos de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge.  
Els criteris d’avaluació de la matèria de 1r d’ESO de Ciències Naturals són els següents:  
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, del treball al laboratori. Valdrà un 70%.  
b. Treballs i dossiers en què es valorarà el compliment de les instruccions donades pel professorat, la correcta 

presentació, utilització acurada de la llengua, continguts suficients i el compliment de les dates de lliurament. 
També les possibles activitats a casa seva i les tasques que el professorat li pugui encomanar. Valdrà un 20%  

c. L’actitud a classe. Es valorarà la participació (respostes adequades quan el professor li demani), l’interès per la 
matèria, la feina feta a classe, l’esforç per progressar demostrat per l’alumne, els retards o faltes d’assistència a 
classe sense justificació, el comportament, la utilització de telèfons mòbils o altres aparells electrònics sense 
autorització del professo/a, tenir cura del material i instal·lacions de l’aula i del laboratori, ... Valdrà un 10%.  

 

RECUPERACIÓ  

 Les activitats de recuperació al llarg del curs consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les 
dates que s’indicaran.  

 La prova extraordinària consistirà en la presentació d’unes activitats plantejades pel professor/a i en la realització 
d’una prova escrita.  

 Els alumnes que no estiguin a 1r d’ESO però tinguin pendent aquesta matèria hauran de presentar obligatòriament 

un dossier de treball que elaborarà el departament i fer proves escrites sobre el dossier. 
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Tecnologia 

Presentació 

L'objectiu bàsic és estudiar i conèixer les relacions que la humanitat ha dut a terme durant anys en relació als objectes, 
les màquines, els aparells i en general els enginys que han servit per satisfer les seves necessitats. La tecnologia a primer 
curs fa un tractament general dels processos tecnològics, les eines i els materials, del sistema informàtic i les seves 
aplicacions, els circuits elèctrics i de les normes bàsiques de representació gràfica. El caràcter d'aquesta àrea fa que una 
part del seu contingut es pugui desenvolupar d'una forma pràctica a l'aula de tecnologia i a la d'informàtica en grups de 
no més de 20 alumnes. 

Objectius 

 Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic i 

la normativa existent. 

 Analitzar les diferents eines bàsiques per a comprendre el seu funcionament, característiques i normes de seguretat 
 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca 

de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i 

les mesures de seguretat. 

 Conèixer les característiques principals dels diferents materials així com les seves aplicacions. 

Reconèixer els diferents components bàsics d’un circuit elèctric. 

 Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de 

forma correcta i amb seguretat, la informació. 

 Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual 

i col·lectiu i en la societat en general. 

Activitats d'avaluació i recuperació 

Per aprovar l'assignatura serà imprescindible aprovar els tres trimestres. No es farà mitjana amb proves amb nota inferior 

a 2,5 (implicarà la recuperació de la prova o del trimestre). 

Es farà un examen escrit de cada tema i es posaran notes dels treballs fets i als projectes fets a l'aula de tecnologia i 
d'informàtica. Es valorarà l'actitud de l'alumnat en aquests espais (motivació i interès per la matèria, participació 
activa, portar el material necessari, assistència (mínima del 75%) i puntualitat, realització de les activi- tats, 
compliment de les normes i actitud respectuosa envers els companys). 
La nota de cada avaluació (1a, 2a i 3a) serà la mitjana ponderada de totes: Actitud 20%, resta de qualificacions 80%. 

Projectes aula de tecnologia o d'Informàtica 24% del global. 

 

Per tal de facilitar la r ec uper aci ó del s trim estr es , es proposaran treballs pertanyents als continguts de l'avaluació anterior 

a l'alumnat que no l'ha superat. Aquest treballs s'hauran de lliurar (escrits a mà) en les dates previstes (generalment 

coincidint amb la setmana posterior a les festes de nadal en el cas del primer trimestre i de setmana santa en el cas de la 

recuperació del segon. Per al tercer i últim, caldrà lliurar-lo durant l'última setmana de classes). 

En cas de no haver lliurat aquests treballs en les dates previstes, caldrà fer-ho durant les pr oves de r ec uper ac i ó de juny i 

fer  a més una prova dels trimestres suspesos. 

Per a la r ec uper ació en l 'examen extr aor di nar  els alumnes s'examinaran dels continguts de tot el curs i és condició 

necessària presentar un treball per a poder fer una prova dels continguts de tot el curs.La nota màxima de recuperació 

serà d'un 5 (en la recuperació trimestral o la global). 

L'alumnat que passi de curs però que tingui pendent la matèria de tecnologies de 1r s'haurà de posar en contacte amb el cap 

de departament per tal que se li prepari una recuperació. Els continguts dels diferents cursos de l'àrea de tecnologies són 

diferents en cada curs i per tant caldrà aprovar-los separadament (aprovar 3r no implica aprovar 1r, per exemple). 

Materials didàctics 

Llibre de text, fulls individuals de paper en blanc i dossier d'exercicis. Calculadora, jocs d'escaires i regles. Puntualment 

l'alumnat pot necessitar material divers que pot trobar a casa com fusta, cartró ... 
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Àmbit artístic 
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Música 

Presentació 

La música a l'Educació Secundària Obligatòria ha de procurar el desenvolupament dels recursos intel·lectuals, afectius i 
socials de l'alumnat, mitjançant l'escolta significativa, la interpretació instrumental i vocal i la creació de peces musicals. En aquest 
primer curs, els continguts potencien l'escolta i la interpretació musicals.  

 

La música a 1r d'ESO servirà de consolidació dels continguts del llenguatge musical per poder aplicar-los a la part pràctica 
d'una forma senzilla. Tanmateix la Música a 1r servirà d'eix per a la formació global que aporta l'àrea dins de la formació artística i 
socialitzadora. 

 

Objectius 

- Consolidar el coneixement dels codis del llenguatge musical. 
- Aplicar a la interpretació musical els coneixements del llenguatge musical que es vagin consolidant. 
- Adquirir hàbits de comportament, organització i cura del material de cara al treball en equip que suposa la interpretació 

musical en grup. 

 

Activitats d'avaluació 

Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà d'assolir els continguts bàsics de la matèria en els temes explicats. Caldrà 
presentar degudament realitzats els exercicis indicats pel professorat. En la part pràctica caldrà demostrar l'assoliment dels hàbits 
esmentats en els objectius amb la interpretació en grup o individual del repertori preparat per a l'avaluació. 

 

L'avaluació serà contínua i tindrà molt en compte l'actitud, l'interès per la matèria i la participació activa en les activitats 
pràctiques. Hi haurà una o dues proves cada trimestre i es puntuarà la feina demanada pel professor així com d'altres activitats a 
l’aula. S'avaluarà d'acord amb 3 aspectes: 

− Hàbits, interès i motivació 

− Proves i exàmens 
− Exercicis teòrics i pràctics (pràctica instrumental i vocal) 

Cadascun d'aquests tres aspectes puntuarà, com a criteri bàsic, 1/3 de la nota final de l'avaluació tenint en compte, però, la 
globalitat de tot el procés d'aprenentatge i el progrés de l'alumne en l'assoliment d'objectius i de competències bàsiques. 

 

L'avaluació serà acumulativa. Això suposa que per a recuperar una avaluació finalitzada i no superada caldrà aprovar 
l'avaluació següent. Si es suspèn la darrera avaluació es proposarà al juny alguna prova i/o activitat de recuperació de l'avaluació 
depenent de cada cas. Si no es recupera al juny caldrà recuperar-la a l'examen extraordinari del mes de juny que consistirà en una 
prova escrita i/o el lliurament de treballs d'estiu. 

 

Materials didàctics 

− Llibreta pentagramada amb 6 pentagrames per pàgina 
− Dossier d'apunts amb fulls en blanc 
− Llapis, goma, maquineta i bolígraf. 
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Àmbit de cultura i valors 
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Cultura i valors ètics 

Presentació 

Desenvolupar competències personals, interpersonals i socials que demanen a l’alumne adquirir uns coneixements amb els quals 
ha de posar en acció un conjunt ampli i divers d’habilitats i actituds. 

Objectius i adquisició de competencials 

 
1- La construcció de la personalitat moral per afavorir l’autocomprensió, l’autocontrol, l’autoregulació i la confiança en les pròpies 
possibilitats i en el marc del bé comú. 
2- Promocionar les actituds ètiques i de relació per afavorir la convivència i el progrés de la societat inspirat en els valors 
universals. 
3- Practicar la tolerància i l’acceptació de l’altre en les seves diversitats per a aprendre a viure junts amb actituds de tolerància 
activa i respecte. 
4- Superar les limitacions i la projecció de com es vol el món, amb capacitat imaginativa, originalitat i sostenibilitat. 
5- Mostrar el diàleg  com a reconeixement de l’altre, per a l’exercici d’actituds intel·lectuals d’exploració, de recerca de criteris, de 
racionalitat, d’acceptació de la pluralitat, de flexibilitat i afectives de consideració, de confiança i d’autocontrol. 
6- Usar l’argumentació per a construir interrogants formulats en bones preguntes i el desenvolupament d’un discurs racional lliure 
de perjudicis i estereotips i generador d’un pensament propi. 
7- Comprendre el món a partir del sistema de valors i dels grans relats que penetren en els diversos àmbits  de la cultura: la 
llengua, la ciència, el dret, la religió, les arts, etc. 
8- Consultar, seleccionar, analitzar i interpretar textos d’actualitat relacionats amb aspectes personals, interpersonals i 
socioculturals.. 
9- Preparar materials i participar en debats respectant les normes del diàleg i la pluralitat d’opinions. 
10- Analitzar la història de la Declaració Universal de drets humans. 
 

Activitats d’avaluació i recuperació 

 
Criteris d’avaluació 
- En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del trimestre o del curs i les proves 
teòriques (exàmens). 
- Cada trimestre es realitzarà un examen i/o activitats d’avaluació..  
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o dossier al professor/a, les actituds 
envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació. 
Recuperació  
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar la nota dels exàmens amb una única prova durant l’avaluació 
següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas 
de no superar la matèria es proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions. 
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juny, de totes les 
avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats 
anteriorment. 
Recuperació de l’assignatura de Cultura i valors ètics pendent del curs.  
Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs anterior fent un examen per trimestre de la matèria i amb la presentació 
d’un dossier trimestral encarregat prèviament pel professorat, ambdues amb els mateixos criteris d’avaluació. 

Materials didàctics 

Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Religió catòlica 
 

Presentació  

 
La matèria de Religió Catòlica té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els sabers, habilitats, aptituds, actituds i comportaments 
per enfrontar-se a problemes de la vida quotidiana.  
 

Objectius competencials 

 
Al primer curs, començarem a conèixer i aprendre el que ens diu la Bíblia i les religions, en general. 

 

Activitats d’avaluació i recuperació 

 
Criteris d'avaluació  
 
- En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del trimestre o del curs i les proves 
teòriques (exàmens).  
- Cada trimestre es realitzarà un examen i/o activitats d’avaluació. 
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o dossier al professor/a, les actituds 
envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació.  
 
Recuperació  
 
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar amb una única prova durant l’avaluació següent. A més serà 
obligatòria la presentació de les activitats no superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la 
matèria es proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions. 
 
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juny, de totes les 
avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats 
anteriorment. 
 

L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny podrà recuperar la matèria aprovant  Religió catòlica de 
segon d’ESO. 
  

Materials didàctics 

 
Bíblia didàctica, Ed. PPC , llibres de text i materials que es lliuraran a l’aula.                                                                                                                                                                                        
Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Presentació de les matèries optatives 1r. ESO 

 

Les optatives són matèries que es programen a raó de 2 hores setmanals durant el primer curs de l'ESO, en el nostre 

centre. Cada alumne/a ha de cursar una optativa triada entre les que se li ofereixen. 

Es presenta a l'alumnat l'oferta d'optatives del Centre i se li demana que expressi les seves preferències que són 

satisfetes condicionades a les places disponibles en cada optativa. El tutor o la tutora del grup orientarà l'alumnat 

en aquesta tria. També ho ha de fer la família. 

L'oferta d'optatives és variada al llarg de l'ESO: n'hi ha sobre temes diversos corresponents a les diferents àrees. 

Els estudis de segona llengua estrangera s'ofereixen integrats en les optatives. A l'Infanta, l'alumnat pot cursar el 
Francès o l'Alemany, com a segona llengua estrangera, si ho desitja. 

 



 

Dossier informatiu de primer d’ESO – curs 2019-2020                 

 
24 

 

Àmbit científicotecnològic. Els secrets de la Terra: iniciació 
 

PRESENTACIÓ  

Es tracta d’una optativa dirigida a l’alumnat interessat en conèixer els materials que formen el nostre planeta 
(minerals, roques i fòssils), que classificarà amb l’ajut de les taules d’identificació i classificació.  
 

CONTINGUTS  

 Els minerals i la seva composició.  

 Estudi de les principals propietats dels minerals.  

 Identificació dels minerals més freqüents.  

 Estructura de la Terra.  

 El cicle geològic.  

 Origen i classificació de les roques.  

 Identificació de les roques més freqüents.  

 Diverses utilitats de les roques.  

 El temps geològic.  

 Estudi de la formació dels fòssils.  

 Datació de les roques utilitzant els fòssils.  
 

OBJECTIUS  

Observar i descriure materials, aplicar criteris de classificació d’utilitat pràctica per determinar alguns minerals, roques i 
fòssils, saber com es formen els materials geològics i els fòssils, com se sap el temps dels materials terrestres, fomentar 
la necessitat de protegir el medi ambient, prendre consciència de la diversitat geològica dels materials, valorar l’ús 
acurat (amb rigor i precisió) i la conservació del material emprat al laboratori, així com l’ordre i neteja del lloc de 
treball, fomentar el treball en equip, amb respecte i tolerància per les opinions dels companys.  
 

L’AVALUACIÓ  

a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, del treball al laboratori. Valdrà un 70%.  
b. Un altre 20% tindrà en compte la presentació dels dossiers de la matèria, amb una correcta presentació, utilització 

acurada de la llengua, continguts suficients i el compliment de les dates de lliurament. També la conservació del 
material de laboratori. Si es fan treballs o activitats a casa que es compleixin les instruccions donades pel 
professorat, així com l’ordre i la neteja del lloc de treball.  

c. L’actitud a classe. Es valorarà la participació (respostes adequades quan el professor li demani), l’interès per la 
matèria, la feina feta a classe, l’esforç per progressar demostrat per l’alumne, els retards o faltes d’assistència a 
classe sense justificació, el comportament, la utilització de telèfons mòbils o altres aparells electrònics sense 
autorització del professo/a, tenir cura del material i instal·lacions de l’aula i del laboratori, ... Valdrà un 10%.  

 

RECUPERACIÓ  

Les activitats de recuperació consistiran en alguna prova escrita en la data que s’indicarà. 
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Àmbit artístic. Espai i volum: iniciació 
 

Característiques: 

Iniciació Presentació Matèria de caràcter pràctic que apropa l’alumnat que inicia l’ESO al descobriment de l’expressió 

plàstica tridimensional. Es pretén que a través de l’experimentació de diferents tècniques com el modelat, el 

trencadís, els mòbils, l’assemblatge o l’emmotllat aflori la sensibilitat de cadascú i així s’acosti a les metodologies de 

creació que han fet servir els artistes plàstics en les seves produccions. Objectius Saber analitzar els elements bàsics 

del llenguatge tridimensional de manera que sigui capaç de diferenciar les tècniques i els materials que usa. 

Comprendre l’entorn com un mitjà d’informació i saber-ne entendre el mòdul com element ordenador de les formes 

i els espais. Saber emprar procediments escultòrics i constructius elementals, així com visualitzar figures i projectes 

mitjançant el clarobscur. Apreciar i valorar les manifestacions plàstiques tridimensionals i respectar el patrimoni 

artístic. Aprendre a treballar de manera ordenada i a tenir cura dels materials. 

Activitats d’avaluació i recuperació 

L’avaluació serà continuada i es valoraran totes les activitats realitzades. Es puntuaran els dibuixos realitzats a la 

llibreta i totes les construccions que al llarg del curs es facin amb els diversos materials. Per tant és necessari haver 

presentat tots els treballs per a poder aprovar. L’avaluació final tindrà en compte el progrés personal de cada 

alumne que s’evidenciarà en l’adquisició de mitjans expressius i creatius propis La nota final serà la nota mitja 

entre les notes de les tres avaluacions, i haurà d’arribar al  cinc com a mínim. El 80% de la nota correspon la 

mitjana de les notes dels treballs s proposats. El 20% fa referència a l’actitud de l’alumne ( interès, puntualitat en 

el lliurament dels treballs, col·laboració, respecte envers els materials, el professor i els companys...). 

La recuperació de la matèria en l’examen extraordinari exigirà presentar els treballs pendents de lliurar o recuperar, 

i realitzar l’examen que es proposi. Per a la recuperació de la matèria com a matèria pendent del curs anterior 

exigirà presentar els treballs que proposi el professor de visual i plàstica que li va impartir la matèria en el seu 

moment.  

Materials didàctics  

No hi ha llibre de text. Fotocòpies de suport als continguts que es treballen.  

Materials individuals: llibreta d’apunts, llapis, goma, tisores, barra de cola, joc de regles, compàs, cartolines de 

colors. Materials col·lectius: fang, cartró, filferros, pintures, cartró-ploma, fusta, guix, espàtules, coles, etc. 
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Àmbit lingüístic. Taller literario 

Presentación 

Este taller se incluye dentro de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana y pretende ser un instrumento 

de trabajo para mejorar la expresión. 

Objectivos 

- Conocer y perfeccionar las técnicas de expresión de escritura. 

- Mejorar la ortografía. 

- Ampliar el vocabulario habitual. 

- Potenciar la imaginación y la creatividad en las redacciones. 

- Perfeccionar la técnica de la lectura y trabajar a partir de modelos.  

 

Contenidos 

- Dictados preparados. 
- Vocabulario temático. 
-  

 

Evaluación  y Recuperación 

Criterios de evaluación 

La evaluación será continua y se valorará el dosier y la participación con un 60%, y la asistencia, la 

puntualidad, la actitud y las actividades propuestas en el aula con un 40%.  

Criterios de recuperación 

La recuperación  de los alumnos que no hayan adquirido los objetivos del taller consistirá en una prueba 

escrita.   

. 

 

Material didáctico 

Dosier de trabajo y otros materiales y recursos que se entregaran en el aula.  
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Àmbit lingüístic. Reforç de les àrees instrumentals I  

  

PRESENTACIÓ  
L'alumnat que assisteix a aquesta matèria optativa de reforç s’assigna des de Coordinació Pedagògica, atenent a les 
seves sol·licituds i/o necessitats. 
La durada de l’optativa és de tres trimestres. 

OB JECT IUS GEN ER ALS 

L’objectiu principal és reforçar les àrees de català i castellà, per tal d’optimitzar les capacitats dels alumnes i millorar-

ne el rendiment.  

Per altra banda, es pretén generar els hàbits d’estudi necessaris i potenciar-los, en el cas que ja hi siguin. 

OB JECT IUS ESPECÍFICS 

Desenvolupar totes les capacitats lectores dels alumnes. 

Despertar el gust per la lectura en els alumnes. 

Reforçar la capacitat de síntesi en el procés lector de 

l’alumne/a. 

ACT IV ITATS D’AVAL UACIÓ I R ECUPERACIÓ  

L’avaluació serà contínua.  

Amb un 20% de faltes justificades o injustificades l ‘alumne/a no aprovarà la matèria. 

Es valorarà el dossier en la seva totalitat, tant les activitats com també l’organització i la presentació. 

A l’avaluació extraordinària, l’alumne/a haurà de lliurar els quaderns de lectura  que s’indiquin i presentar-se a la prova. 

M AT ER IAL 

El llibre de lectura és de préstec del centre i la resta del material va a càrrec dels alumnes: fulls 

blancs i carpeta. 

El material escolar i les fotocòpies dels treballs diaris estan inclosos en el pagament de la matrícula. 
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Àmbit lingüístic. 1,2,3... ACCIÓ! 

1. Presentació  

Aquesta optativa és la primera d'un projecte de teatre que té continuïtat tant al primer com al segon cicle d'ESO. 1,2,3… 

Acció introdueix l’alumnat en les tècniques de dramatització i teatre. L'objectiu és començar a treballar i enfortir les 

habilitats comunicatives, tant les orals com les d'expressió corporal, atès que el seu domini és un requisit indispensable en 

aquesta etapa educativa. La llengua vehicular és el català, i l'aprenentatge es basarà en el següents punts:  

a) Expressió corporal 

b) Dicció: tècnica vocal i interpretació amb la veu 

c) Improvisació:  interpretació – dramatització 

d) Lectura, comprensió i interpretació de textos teatrals  

e) Creació de guions teatrals – correcció lingüística  

f) Muntatge de breus representacions teatrals i la seva realització  

2.Criteris d’avaluació 

2.1. Avaluació formativa:  50% de la nota global 

A partir de l’observació del treball de l’alumnat a l’aula i de la seva evolució:  

a) D’una banda, amb les anotacions al Quadern del professor/a de totes les activitats i accions teatrals setmanals 

obligatòries. Així mateix, amb el seguiment continuat d’aspectes com el grau de participació, tant individual com al 

grup, i les actituds d’interès, compromís, cooperació i respecte.  

b) D’altra banda, també es tindrà en compte l’elaboració del Dossier de l’alumne/a dia a dia, on es recolliran les 

activitats fetes (esborranys, guions teatrals), reflexions del procés de cada activitat, autoavaluació i coavaluació.       

2.2. Avaluació sumativa: 50% de la nota global 

Consistirà en una o dues proves objectives, per tal de constatar el grau d’adquisició de continguts relatius al fet teatral, 

i una prova pràctica on s’hauran de demostrar totes les aptituds dramàtiques treballades a cada trimestre. A més, s’hi 

valorarà l’expressió escrita i oral en llengua catalana, que és l’idioma d’impartició de l’optativa.  

2.3. Superació de la matèria  

Es considera superada l’avaluació en aquesta matèria quan la nota obtinguda, després dels procediments descrits, sigui 

a partir de 5 (d’un màxim de 10). Al final del curs, es considera aprovada la totalitat de la matèria quan la mitjana de les 

tres avaluacions resulti a partir de 5 (d’un màxim de 10).  

2.4. Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

Si no s’obtingués la mitjana mínima de 5, l’alumne/a tindrà dret a presentar-se a la recuperació de juny (que constarà 

de prova escrita sobre teoria i, si cal, de petita prova pràctica). Si l’assignatura no queda aprovada al juny, podrà 

presentar-se a la prova extraordinària, que serà del mateix format.Es considera superada l’avaluació en aquesta 

matèria quan la nota obtinguda, després dels procediments descrits, sigui a partir de 5 (d’un màxim de 10). Al final del 

curs, es considera aprovada la totalitat de la matèria quan la mitjana de les tres avaluacions resulti a partir de 5 (d’un 

màxim de 10).  

2.4. Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

Si no s’obtingués la mitjana mínima de 5, l’alumne/a tindrà dret a presentar-se a la recuperació de juny (que constarà 

de prova escrita sobre teoria i, si cal, de petita prova pràctica). Si l’assignatura no queda aprovada al juny, podrà 

presentar-se a la prova extraordinària, que serà del mateix format.
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Àmbit lingüístic. Segona llengua estrangera. Francès  

 

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat 

 

Presentació  

Introducció a la llengua francesa. Durant el primer any les activitats d’aprenentatge giraran al voltant de l’entorn més 
immediat de l’alumne mitjançant exercicis didàctics, dinàmiques i jocs participatius que per una banda, estimulen 
l’alumne i promouen l’adquisició de la llengua i d’altra banda, requereixen de la seva atenció, participació i esforç 
continuat. 
 

OBJECTIUS:  

Comprendre la idea general i produir missatges senzills tant escrits com orals sobre l’entorn més immediat (saludar, 
presentar-se, parlar d’un mateix, parlar de gustos i interessos, activitats quotidianes, etc...).  
 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

 
Criteris d’avaluació  
 

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, com que la llengua és un tot continu i el seu aprenentatge és 
progressiu, es dóna més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera que a la segona.  

2)  La nota de cada avaluació és la suma de dos apartats. El primer és l’avaluació sumativa a partir de la 
qualificació dels exàmens i projectes, que en significarà com a màxim el 60%. Se'n farà un control, com a 
mínim, cada trimestre. S'hi avaluarà l’adquisició dels continguts gramaticals, lèxics, així com la comprensió 
lectora, la comprensió oral i l’expressió escrita.  

 
En un segon apartat, fins al 40% restant de la nota d'avaluació, és l’avaluació formativa que és un compendi entre 
l’actitud, l’interés, l’adquisició d’hàbits d’autoaprenentatge, compromís i responsabilitat vers la matèria escollida.  En 
aquest apartat es tindran en compte les notes de les participacions orals a classe, el lliurament de les feines, el 
compliment regular de tots els deures, portant diàriament el material necessari pel seguiment de la sessió, la 
presentació acurada del cahier d’exercices i del portfoli o llibreta etc. En cas d’incompliment d’aspectes acadèmics 
bàsics, com ara l’assistència, la puntualitat o el respecte al professor/a, aquest apartat del 40% de la nota pot sumar 
zero.  
3) Es considera superada l’avaluació en aquesta matèria quan la nota obtinguda, després dels procediments descrits, 
sigui a partir de 5 (d’un màxim de 10).  
 
 

Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses  

 
1) Una avaluació suspesa es recupera aprovant qualsevol avaluació posterior dins el mateix curs lectiu, ja que els 
continguts i procediments d’un trimestre s’incorporen, per la natura progressiva de l’aprenentatge lingüístic, en la 
matèria del trimestre següent.  
2)Es preveu un examen de recuperació al juny per als alumnes que no hagin superat la matèria durant el curs.  
3)Així mateix,  es convocarà un examen extraordinari de recuperació de final del curs. 
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Àmbit lingüístic. Segona llengua estrangera. Alemany  
 

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat 

 

Presentació 

Introducció a la llengua alemanya. Durant el primer any les activitats d’aprenentatge giraran al voltant de l’entorn 

més immediat de l’alumne. 

 

OBJECTIUS 

Comprendre i produir missatges senzills sobre l’entorn més immediat (saludar, presentar-se, parlar d’un mateix, 

parlar de gustos i interessos, activitats quotidianes, etc. 

 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

Avaluació continuada basada en: 

 

-deures de cada dia: Arbeitsbuch, Heft, fitxes fotocopiables,etc. 

-treball a classe (portar el material, treballar individualment o en grup) 

-participació activa (intervenir, pronunciar correctament, representar diàlegs guiats) 

-adquirir i posar en pràctica el “vocabulari de classe” – Klassenwortschatz -. 

-un control després de cada mòdul (1o2 al trimestre)La nota final serà: 40% dels deures, projectes, treball a classe 35% 

dels controls escrits 

25 % de l’actitud a classe (participació, atenció...) 
 

La matèria és acumulativa. La superació d’un trimestre suposa la dels anteriors. No obstant això, es faran 

activitats de recuperació durant l’avaluació següent. Es preveu un examen de recuperació al juny per als alumnes 

que no hagin superat la matèria durant el curs. 

 

Materials didàctics: 

Intercanvi Escolar amb un institut d’Alemanya; aparells audiovisuals, «Cassettes», cintes de video, ... 

 

Alumnat a qui s'adreça: A tot l’alumnat.El mercat laboral demana aquesta llengua en tots els camps professionals 

 

Recuperació. 

Els alumnes que al més de juny no superin la materia s’hauran de presentar a la prova extraordinària que constarà 
de un exàmen, el qual cubrirà tot el temari que s’hagi fet durant el curs. S’hi hauran de presentar a aquesta prova 
tots aquells alumnes que hagin suspés un mínim de dues avaluacions (dos trimestres). 
La puntuació mínima exigida per aprobar aquest exàmen será de 50 punts sobre un total de 100. 
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 Àmbit social. L’illa misteriosa. Ampliació 

Presentació  

 
La matèria de Ciències socials, geografia i història, té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per 
ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb 
coneixement de causa.  
 
“Uns pirates amb desig d’aventures i afany de riqueses s’han llançat a la recerca de l’illa misteriosa on un vell capità va amagar un 
tresor fa molts i molts anys. Naveguen en un vaixell atrotinat i cada un disposa d’un disc màgic on s’amaguen les pistes que els 
permetran orientar-se en un llarg viatge per tot el món. Descobriran muntanyes i valls, rius i llacs, nous països, noves ciutats i nous 
indrets. Navegaran per mars i oceans. De vegades es perdran i hauran de retrocedir, per buscar un nou camí.  
Tots els pirates que arribin a l’illa obtindran una part del tresor, però... la primera o el primer que hi arribi es quedarà amb les joies 
més preuades...”  
 

Objectius competencials 

 
1- Conèixer el medi físic (relleu, clima, aigües, vegetació) de la terra.  
2- Descriure el relleu, el clima, la vegetació i la fauna dels diferents paisatges de la Terra.  
3- Aprendre el medi polític (països, nacions, estats, capitals i ciutats) del món. 
4- Utilitzar i interpretar gràfiques, mapes, sèries estadístiques, etc., així com els signes convencionals.  
 

Activitats d’avaluació i recuperació 

 
Criteris d'avaluació  
 
- En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del trimestre o del curs i les proves 
teòriques (exàmens).  
- Cada trimestre es realitzarà un examen i/o activitats d’avaluació.  
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o dossier al professor/a, les actituds 
envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació.  
 
Recuperació  
 
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar amb una única prova durant l’avaluació següent. A més serà 
obligatòria la presentació de les activitats no superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la 
matèria es proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació,  d’una o més avaluacions. 
 
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juny, de totes les 
avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats 
anteriorment. 
 
L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny podrà recuperar la matèria aprovant  les ciències socials de 
segon d’ESO. 
 

Materials didàctics  

 
Dossier de treball, atles, calculadora,  regle  i altres materials i recursos  que es lliuraran  a l’aula.  
 


