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Llengua castellana i literatura 
 

 

Presentación  

 
El aprendizaje de la lengua se plantea como una continuación y ampliación de los cuatro tipos de destrezas lingüísticas practicadas 
desde hace años: escuchar, hablar, leer y escribir; ahora no sólo en un registro coloquial o familiar, sino también estándar, que 
permita al alumno tanto el acceso a cualquier información de tipo medio como la producción de mensajes -orales y escritos- claros 
y correctos. También se abordará la lectura de textos literarios para el goce estético y el enriquecimiento personal, iniciándose los 
alumnos en el conocimiento de la literatura en lengua castellana, situando obras, autores y géneros en su contexto.  
El uso correcto de las normas ortográficas y gramaticales, atendiendo a su mejora durante el curso, será requisito sine qua non 
para aprobar.  
 

Criterios de calificación:  

1.- La evaluación para todos los cursos 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.- En los dos primeros cursos de la ESO 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.  
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS  
Los alumnos con materias suspendidas en el curso anterior podrán recuperarlas superando un examen extraordinario que se 

realizará a lo largo del curso actual. El 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 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: exposicions improvisades i preparades, lectura comprensiva en veu alta, preguntes sobre els textos llegits, definició 
de mots, diàlegs, representació d’escenes teatrals,  
l’entrevista com a gènere periodístic. 
-Expressió escrita: descripció d’objectes i persones, narració de fets reals i ficticis, resum de textos i esquemes, i nocions de 
lexicografia. 
-Ortografia: regles bàsiques d’accentuació, vocalisme i consonantisme. 
-Morfosintaxi: gènere i nombre de noms i adjectius, conjugació dels verbs regulars i irregulars, pronominalització i anàlisi completa 
de l'oració simple. 
-Literatura: nocions bàsiques de la literatura catalana des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII. 

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 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 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 i l’expressió escrita. Si cal, també es farà a més un control objectiu sobre la lectura complementària. 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 compliment 
regular dels 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  
sumar zero. 
3) A més dels factors ja esmentats, cada professor pot proposar al llarg del trimestre diverses activitats (concurs de lletrejar, 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 qua- 
lificació 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 pro- 
gressiva de l’aprenentatge lingüístic, en la matèria del trimestre següent.  
2) Només es farà una prova específica de recuperació, si cal, per a una lectura complementària no superada en alguna avaluació 
anterior. 
3) Així mateix, es convocarà un examen extraordinari de recuperació final del curs. La presentació de les feines de recuperació  hi 
serà un requisit indispensable per aprovar. 
 
Criteris de recuperació de la matèria del curs anterior 
L’alumnat de 3r d’ESO que tingui pendent la matèria sencera del curs anterior, la pot recuperar aprovant dues de les tres 
avaluacions, com a mínim, de la matèria de Llengua catalana del curs actual. 
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Llengües estrangeres: anglès 
  

Presentació  

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.  

 Objectius  
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. 

Activitats d’avaluació i recuperació 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 3 (Student’s i Workbook), Editorial Oxford  

Altres materials  

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

Presentació 

 
El tercer curs de l'ESO comença amb l'estudi exhaustiu dels nombres racionals, que vam iniciar el curs passat. Veurem els 
diferents tipus de decimals, aprendrem com passar de decimal a fracció i descobrirem la importància dels nombres irracionals. 
Treballarem amb potències, introduirem les d'exponent negatiu i aprendrem a utilitzar la notació científica. Veurem com fer 
aproximacions i com calcular l'error, tant absolut com relatiu. 
Seguirem amb l'estudi de l'àlgebra, iniciat el curs passat. Treballarem amb polinomis i expressions algebraiques. Veurem com 
treure factor comú i repassarem les identitats notables. 
Una part important del curs se centrarà en l'estudi de les equacions, els sistemes i la seva aplicació a la resolució de problemes. 
Repassarem com resoldre equacions de primer grau i aprendrem a resoldre les de segon grau. Veurem què és un sistema 
d'equacions lineals i la seva interpretació geomètrica. Aprendrem mètodes per a resoldre'ls i veurem la seva importància en la 
resolució de problemes. 
Seguirem amb l'estudi de funcions. Introduirem el concepte de funció, veurem de quines maneres podem expressar-les i 
sobretot, com representar-les. Treballarem amb eixos de coordenades. Aprendrem a interpretar gràfics. Finalment ens centrarem 
en l'estudi de les funcions lineals i els seus elements característics. 
Tornarem a treballar amb la semblança i el Teorema de Pitàgores i veurem les seves aplicacions en la resolució de problemes 
geomètrics. 
Finalment estudiarem les transformacions geomètriques. 
 
 

Criteris d'avaluació 

 
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, calculadora, 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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Educació física 
 

  

Presentació:  

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.  
 

Objectius:  

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 higièni-ques, 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.  
 

Materials Didàctics  

- Educació Física. ESO Primer i Segon Cicle. Barcelona. Ed. Serbal. Vuitena edició. 2003.



Matèries comunes 

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

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit social 

  



Matèries comunes 

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

 
13 

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. 
Al tercer curs de Ciències Socials es treballa diferents aspectes de la geografia física, política i econòmica i la Història Moderna 
. 

Objectius competencials 

 
1- Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, 

social i cultural. Comprendre el territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos 

disponibles, valorant les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se’n deriven i la necessitat de  

garantir la sostenibilitat. 

2- Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, d’Europa, d’Espanya i de Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en 

tant que productes del temps i de la relació entre elements físics i humans. 

3- Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i 

culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes 

individuals i col·lectius dels processos. 

4- Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments rellevants de la història del món, posant èmfasi en 

Europa, Espanya i Catalunya. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i 

de la diversitat social i cultural i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la 

construcció del futur.  

5- Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer 

la diversitat com a element enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i 

opinions diferents dels propis, valorant-los críticament. 

6- Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. Comprendre 

els elements bàsics de les manifestacions artístiques dins del seu context. 

7- 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. 

8- 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). 

9- 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. 

10- Distingir 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. Assumir els valors democràtics en la convivència escolar i de l’entorn, rebutjant 

situacions injustes i discriminatòries. 

11- Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat, 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. 

12- 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 realitzarà 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 i cursos anteriors.  
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. Ambdós 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  
 

 

 

 

  



Matèries comunes 

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

 
16 

Ciències de la naturalesa: biología i geologia 
 

PRESENTACIÓ 
A 3r d’ESO les Ciències de la Naturalesa es divideixen en dues parts: Biologia-Geologia i Física-Química. 
En el bloc de continguts de Biologia, els alumnes tindran l’oportunitat d’estudiar l’estructura i el funcionament del cos humà. El 
coneixement del propi cos els permetrà tenir cura de la seva 
salut i els facilitarà l’adquisició d’hàbits de vida saludables. 
En el bloc de continguts de Geologia, es tractaran els ecosistemes, riscos naturals i els efectes de l’activitat humana sobre el medi 
ambient. 
Transversalment, es treballen els continguts de investigació i experimentació. 
Els procediments bàsics utilitzats consistiran en l’ús d’aparells d’observació i mesura (lupa binocular i microscopi), la interpretació 
de la informació de textos científics, qüestionaris 
sobre textos o vídeos, la utilització de retallables (serviran per situar correctament els diferents òrgans vitals dintre de les cavitats 
toràcica i abdominal així com per conèixer les parts de l’esquelet). 
 

OBJECTIUS 

Conèixer els principals teixits de l’organisme i les seves funcions, saber les parts anatòmiques i les funcions associades dels 
diferents aparells i sistemes, tenir cura dels aspectes de salut que totes les parts del cos humà presenten i les seves malalties 
associades, resumir temes i fer mapes conceptuals, 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, emprar el microscopi de forma adequada. 
 

L’AVALUACIÓ 
L’aplicació de l’avaluació contínua permet comprovar els progressos de cada alumne en el seu procés d’aprenentatge. 
Els criteris d’avaluació de la matèria de Biologia i Geologia de 3r d’ESO són els següents: 
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, del treball al laboratori. Valdrà un 70%.  
b. 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 dels dossiers o treballs. Es valorarà que l’alumne realitzi a casa 
seva 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 professor/a, tenir cura del 
material i instal·lacions de l’aula i del laboratori, ... Valdrà un 10%.  

 

RECUPERACIÓ 

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

b. L’avaluació extraordinària consistirà en la presentació d’un dossier sobre els temes tractats i una prova escrita. 

c. Els alumnes que estiguin a 4r d’ESO però tinguin pendent aquesta matèria de 3r d’ESO hauran de presentar obligatòriament un 
dossier de treball que elaborarà el departament i realitzar una prova escrita. 
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Ciències de la naturalesa: física i química 
 

 

Presentació  

En l’apartat de Física i Química es treballaran aquestes matèries des de la quotidianitat per introduir els conceptes físics i químics 
necessaris per preparar i accedir a estudis posteriors.  
Ens centrarem en l’estudi de l’àtom i l’estructura química de les substàncies, així com les mescles i els seus mètodes de separació. 
D’altra banda l’observació dels fenòmens del nostre en-torn i l’experimentació al laboratori ens permetran distingir entre canvi físic 
i canvi químic.  
La importància de l’electricitat en la nostra societats ens ajudarà a estudiar les formes de producció d’energia elèctrica i els seus 
usos.  
 

Objectius  

 Distingir entre mezcla i substància pura. Activitats per treballar la separació de mezcles  

 Identificar mitjançant observacions els canvis física i els canvis químics, i/o reproduir-los i analitzar-los  

 Interpretar alguns fenòmens quotidians que impliquin l’ús de magnituds físiques  
 

Procediments  

Inclouen la comprensió dels processos físics i químics de la vida real  
Comprendre el conceptes físics i químics del currículum de 3r  
Resolució de problemes  
Interpretació de esquemes i comprensió dels diversos llenguatges de la física i la química  
Treball experimental al laboratori, guia o lliure (obert)  
Ús de productes casolans, objectes d’ús diari i joguines, per reforçar els conceptes apresos.  
 

Criteris d’Avaluació  

L’avaluació es basarà en els Exàmens escrits, dos per avaluació, i en experiències i treballs pràctics, dossiers i exercicis i treball a 
casa; i l’actitud  
La nota de cada trimestre s’obtindrà de la forma següent: 7 punts de la mitjana dels exàmens, proves escrites o treballs.  
2 punts per les pràctiques, treball de casa, deures i/o llibreta  
Finalment 1 punt pel comportament, l’actitud i participació a l’aula i l’assistència.  
En cap cas es podrà superar la matèria amb notes dels exàmens inferiors a les pactades. De no ser possible l’avaluació continua per 
algun tema aquest es recuperarà amb un examen únic de física i un de química.  
 
Recuperació  
Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les dates que s’indicaran.  
.  
Per superar la prova extraordinària s'hauria de presentar el dossier de reforç corresponent i realitzar l'examen. El dossier tindrà un 
valor del 20% de la nota.  
 

Materials didàctics  

Física i Química 3r ESO  
de Duñach, M  
Ed. Casals  
(Nota: opcional per 3r B -recomanable per l'ús de text i com a llibre de referencia)  
Fotocopies per les pràctiques i altres activitats 
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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 tercer curs es centra 
en l'estudi de les forces i les estructures, els motors tèrmics i els mecanismes de transmissió del moviment, així com en els sistemes 
de comunicació i en la construcció d'habitatges i també en els fulls de càlcul.  
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  

Descriure la funcionalitat i ús de les estructures, així com conèixer i identificar els diferents tipus d’esforços a què poden estar 
sotmeses.  
Identificar els diferents mecanismes de transmissió de força i moviment que intervenen en una màquina o aparells per mitjà de 
l’observació.  
Descriure les propietats dels mecanismes de transmissió del moviment estudiats.  
Calcular els paràmetres bàsics en mecanismes de transmissió del moviment: velocitats de rotació, relacions de transmissió, 
potències i moments.  
Identificar els elements que participen en un procés comunicatiu.  
Avaluar els paràmetres tècnics bàsics dels aparells domèstics de comunicacions.  
Descriure les principals màquines tèrmiques i les seves aplicacions.  
Analitzar i identificar les diferents parts de les màquines tèrmiques i descriure'n la funció.  
Dissenyar i construir una maqueta de fusta d’un motor d’explosió.  
Conèixer el full de càlcul com a instrument per a la realització de càlculs i resolució de problemes.  
Conèixer les possibilitats de representar gràfics a partir de fulls de càlcul.  
 

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 acti-vitats, 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 recuperació dels trimestres, 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. 
Pel 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 proves de recuperació de juny i fer a més 
una prova dels trimestres suspesos.  
Per a la recuperació en l'examen extraordinari 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 a 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).  
S'aplicaran els criteris d'avaluació anteriors a partir d'una assistència mínima del 75%.  
 

Materials didàctics  

Llibre de text, fulls individuals de paper en blanc i dossier d'exercicis. Calculadora.  
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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Educació visual i plàstica 
 

Presentació 

Aquesta matèria desenvolupa en l’alumnat la capacitat perceptiva per tal que la informació omnipresent en els mitjans d’expressió 
i de comunicació tradicionals i tecnològics sigui entesa i valorada de manera eficaç. Aquest coneixement ha de possibilitar la 
producció i creació de nous missatges que permetin comunicar de manera objectiva i també subjectiva els pensaments i reflexions 
que el propi alumnat té del seu entorn natural, social i cultural. Finalment, l’educació estètica ha de fornir en els nois i noies les 
capacitats indispensables pel gaudi del patrimoni artístic i cultural de la nostra comunitat i d’altres.  
 

Objectius  

Aprofundir en el coneixement del llenguatge visual i plàstic com la composició, el ritme, el clarobscur, la perspectiva, la 
interrelació de formes, les sensacions cromàtiques, l’estructuració modular ...  
Aplicar la geometria descriptiva en la descripció de cossos i espais.  
Explorar i interpretar temàtiques i significats simbòlics en les diferents creacions artístiques i saber-ne comunicar els seus valors 
estètics.  
Conèixer els procediments propis de la fotografia, el vídeo, el cinema i la infografia i aprendre’n el llenguatge per aplicar-lo a la 
producció de missatges.  
Desenvolupar la sensibilitat estètica per saber valorar amb criteri les pròpies creacions i les dels companys i companyes, i també 
saber apreciar el patrimoni propi i el d’altres cultures.  
 

Activitats d’avaluació i recuperació  

Atès el caràcter personal, procedimental i experimental de les activitats, es valoraran de manera sistemàtica tots els exercicis de 
les làmines de treball. Per aprovar l’assignatura serà im-prescindible haver completat amb aprofitament totes les làmines 
proposades. La puntuació resultant es ponderarà amb la que resulti dels controls periòdics que sobre qüestions teòrico -
pràctiques es realitzin i s’obtindrà de la manera següent:  
50 % de la nota de les làmines. Cal haver-les realitzat totes i tenir-les aprovades. En el cas de tenir l’alumne/a exercicis pendents 
de lliurar, i que aquest endarreriment no estigui justificat, la nota global de l’avaluació no serà superior a 4.  
30% de la nota de les proves teòrico-pràctiques realitzades durant el trimestre.  
20% de l’actitud mostrada a classe.  
Per a la recuperació d’una avaluació ja finalitzada caldrà presentar les làmines pendents d’avaluar i de recuperar (les qualificades 
d’insuficient).  
La recuperació de la matèria en l’examen extraordinari exigirà presentar les làmines pendents de lliurar o recuperar, i realitzar  
l’examen que es proposi. Per superar la matèria caldrà obtenir l’aprovat en el conjunt dels exercicis pendents i, també, en 
l’examen extraordinari.  
L’alumne/a que tingui pendent l’assignatura del curs anterior haurà de completar durant el curs un dossier d’activitats i rea litzar 
l’examen de recuperació.  
 

Materials didàctics  

 

Làmines de dibuix DIN A3 i DIN A4 (130gr/m2, sense marge), bloc d’esbossos DIN A5 (90-100gr/m2 i Carpeta DIN A· 

Altres material i recursos audiovisuals i digitals 
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Àmbit de cultura i valors 
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Cultura i valors ètics 

Presentació 

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

Objectius competencials 

 
1- Ajudar els alumnes a actuar amb autonomia en la presa de decisions, a ser responsables dels propis actes i a mostrar  actituds 
de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. 
2- Fomentar 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. 
3- Aprendre a comprendre i a valorar el nostre món  a partir de les arrels culturals que l’han configurat i a analitzar críticament 
l’entorn natural, cientificotecnològic, social i polític des de la perspectiva ètica, individual i de manera col·lectiva. 
4- Consultar, seleccionar, analitzar i interpretar texts d’actualitat relacionats amb aspectes personals, interpersonals i 
socioculturals. 
5- Preparar materials i participar en debats sobre la convivència, el civisme, la discriminació cultural i el gènere. 
6- Respectar les normes del diàleg i la pluralitat d’opinions. 
7- 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 i cursos anteriors.  
Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent dels cursos anteriors fent un examen per trimestre de la matèria i amb la 
presentació d’un dossier trimestral encarregat prèviament pel professorat, ambdós 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  
 
L’alumnat coneixerà les diverses activitats relacionades amb el missatge de Jesús i la pràctica de l’Església Catòlica. 
 

Objectius 

 
En aquest curs estudiem les pràctiques  del missatge de Jesús en l’església catòlica actual. 
 

Activitats d’avaluació i recuperació 
 
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. 
 
L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny podrà recuperar la matèria aprovant  la religió catòlica de 
quart  d’ESO. 
 

Materials didàctics 

 
Llibres de text i materials que es lliuraran a l’aula .  
Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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 Marginació, pobresa i quart món 

Presentació 

 
La matèria optativa de Religió Catòlica té com a finalitat desvetllar la sensibilitat i el compromís vers les persones que viuen 
situacions de marginació i pobresa en el nostre país des d’una perspectiva cristiana i humana. També es treballarà  la pobresa i la 
globalització. 
 

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 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 podrà recuperar la matèria aprovant  Religió catòlica de quart  
d’ESO. 
 

Materials didàctics 

 
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 3r. ESO 

 

 
Les optatives són matèries que es programen durant un curs. Durant el 3r. curs de l'ESO en el nostre centre cada alumne/a 
ha de cursar una optativa triada entre les que s'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 op-tativa. El 
tutor o la tutora del grup orientarà l'alumnat en aquesta tria. També ho ha de fer la família.  
 
L'oferta d'optatives a l'ESO és variada: n'hi ha sobre temes diversos corresponents a diferents àmbits.  
 
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.  
 
En les fitxes següents s'expliquen les optatives de diferents àmbits, programades per a 3r. curs d'ESO.  
 
En cada fitxa hi trobareu una presentació de les característiques principals de la matèria, seguida del llistat dels continguts 
més significatius que s'hi treballen. Després s'indiquen els materials que s'hi utilitzen, especialment si es fa servir llibre de 
text. 
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Àmbit lingüístic i científicotecnològic. About science: ampliació 
 

PRESENTACIÓ  

Aquest crèdit comprèn un ampli ventall de temes de Ciències de la Naturalesa: el mètode científic, classificació 
d'organismes, defensa contra les infeccions, prevenció contra les drogodependències, desordres alimentaris, la Terra 
en l'Univers, ecologia, usos quotidians de les roques i minerals, desastres naturals, biotecnologia, ....  
És essencialment experimental: observació, manipulació, intercanvi d’informació, interpretació de dades, establiment 
d’hipòtesis, conclusions.....  
El crèdit s’imparteix en llengua anglesa utilitzant un vocabulari bàsic a l’abast dels alumnes.  
 

OBJECTIUS  

Conèixer com treballen els científics, com preservar el nostre organisme sa davant les infeccions, prevenir les 
drogodependències, prevenir els desordres alimentaris, conèixer en què consisteix, quines conseqüències i com lluitar 
contra el canvi climàtic, en què consisteix i quines alternatives hi ha a la investigació amb animals, 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, tot això emprant l’anglès com a llengua vehicular en les seves vessants de comprensió i 
expressió oral i escrita.  
 

L’AVALUACIÓ  

L’aplicació de l’avaluació contínua permet de comprovar els progressos de cada alumne en el seu procés 
d’aprenentatge.  
Els criteris d’avaluació de la matèria de 3r nivell d’ESO de Ciències de la Naturalesa són els següents:  
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, del treball al laboratori. Valdrà un 70%.  

b. Treballs 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, es valorarà que 
l’alumne realitzi a casa seva les tasques que el professorat li encomani, lliurament dels dossiers de la matèria. 
Valdrà un 20%.  

d. 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 professor/a, tenir cura del material i instal·lacions de l’aula i del laboratori, ... Valdrà un 10%.  
 

 

RECUPERACIÓ  

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

b. La prova extraordinària consistirà en la presentació d’uns resums dels temes tractats i una prova escrita.  
c. Els alumnes que estiguin a 4r d’ESO però tinguin pendent aquesta matèria de 3r d’ESO hauran de presentar 

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

 



Matèries optatives 

 

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

 
27 

 

Àmbit lingüístic. Llengua anglesa. Better actors: ampliació i consolidació 
 

Presentació 

Presentarem els conceptes bàsics del teatre per desenvolupar habilitats dramàtiques mitjançant jocs, escalfaments, 

activitats d’interpretació, discussió, escriptura de guions i assaig: moviment, espai i entorn, desenvolupament de 

personatges, expressió, veu, guió i direcció escènica. 

Objectius  

 Desenvolupar habilitats i capacitats per explicar històries. 
 Aprendre a treballar conjuntament, establir bases de confiança interpersonal i motivar tots els membres a 

participar en les activitats del grup. 
 Desenvolupar la capacitat per entendre el propi cos i expressar la interacció en l’espai compartit amb d’altres 

persones  i amb els objectes. 
 Desenvolupar l’habilitat de representar altres personatges i identitats sobre l’escenari. 
 Aprendre a plantejar-se objectius i tàctiques i entendre la importància de saber organitzar-se per assolir 

aquests objectius. 
 Millorar l’habilitat de mantenir l’enfocament i la concentració en l’expressió dramàtica, modular la veu i la 

gestualitat en l’expressió dramàtica. 
 Avaluar la feina feta fent seguiment de les activitats realitzades i els objectius assolits 
 Crear i representar alguna peça dramàtica davant dels companys o sobre un escenari de l’escola. 

 

Activitats d'avaluació i recuperació 

Per a l’avaluació es tindran en compte els conceptes assolits, els procediments adquirits i l’actitud mostrada. La nota de 

cada avaluació (1a, 2a i 3a) serà la mitjana ponderada de totes: actitud 20%, resta de qualificacions 80%.  

Per a la recuperació en l'examen extraordinari els alumnes hauran de presentar els treballs pendents. La nota màxima 

de recuperació serà d'un 5. 

Materials didàctics 

No hi ha llibre de text. 

Llibreta per utilitzar com journal (diari) o scrapbook de les activitats. 
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Àmbit lingüístic. Llengua catalana.Post: la revista 
  

Presentació   

Els alumnes s’endinsaran en el món del periodisme. Aquesta optativa té com a objectiu l’elaboració de la revista digital 
de l’Institut Infanta. A través del treball en equip, de l’aprenentatge pràctic dels gèneres periodístics i de la capacitat 
d’establir xarxa, els alumnes es convertiran en el Consell de Redacció de la revista post. Aprendran a pensar un projecte 
i a portar-lo a terme, a coordinar-se amb diferents equips, i, sobretot, a enfortir l’expressió escrita. 
  

Objectius   

- Conèixer els diferents gèneres periodístics.  
- Ús del llenguatge com a instrument de comunicació. 
- Reforçar l’expressió escrita i l’ortografia en llengua catalana.  
- Aprendre a editar textos i domini de les eines Office.  
- Endinsar-se en el disseny gràfic i la maquetació de la revista.  
- Aprendre a treballar en equip.  
 

Criteris d’avaluació   

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Aquesta optativa té com a centre el domini de la llengua com a instrument de 
comunicació, reflexió i creació; per tant, el seu aprenentatge és progressiu. Així doncs, 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 el 
50%. Se'n faran dos, com a mínim, a cada trimestre. S'hi avaluarà l’expressió escrita i les habilitats competencials 
pròpies de l’optativa.  
El segon, amb el 50% restant, es tindrà en compte, per una banda, la iniciativa i el grau de participació en les activitats 
de redacció tant individuals com en grup realitzades a l’aula, així com el grau de compromís amb el projecte. Per altra 
banda, cada alumne elaborarà el seu Dossier de premsa on es recolliran les activitats fetes al llarg de cada trimestre.   
En cas d’incompliment d’aspectes acadèmics bàsics, com ara l’assistència, la puntualitat o el respecte al professor/a, 
aquest apartat del 50% de la nota pot sumar zero. 
 
3) És una matèria on preval una actitud col·laborativa atès que el resultat final serà la publicació de la revista del 
centre. En aquest sentit, el professor/a incentivarà que l’alumnat pugui coordinar els equips específics d’un Consell de 
redacció de la revista; i, així, poder obtenir un increment de la nota 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, en la matèria del 
trimestre següent. 
2) Si no se superés la matèria, l’alumne/a tindrà dret a presentar-se a la recuperació de juny. Si l’assignatura no queda 
aprovada al juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària. La presentació de les feines de recuperació  hi serà un 
requisit indispensable per aprovar.  
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Àmbit lingüístic. Segona llengua estrangera. Francès  

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat 

 

Presentació  

Aquesta matèria optativa és la continuació de la matèria cursada a 2n d’ESO i té com objectiu ampliar les competències de 
l’alumne en comprensió i expressió oral i escrita, introduint documents autèntics (orals i escrits). La curiositat de l’alumne i 
els seu grau de participació, esforç i il·lusió són claus per adquirir i assimilar uns continguts més formals. 
 

OBJECTIUS:   

1. Comprendre els missatges del professor, dels enregistraments i de petits documents televisius autèntics la 
informació i les dades més rellevants de missatges orals i escrits en situacions de comunicació pròximes als alumnes. 

2. Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals. 
3. Comprendre la informació general i totes les dades rellevants de textos escrits autèntics i adaptats, d’extensió 

variada. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports, tenint cura del lèxic, les estructures.  
5. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació de forma progressivament autònoma per cercar informació. 
6. Identificar els elements culturals més rellevants dels països on es parla la llengua estrangera. 

 

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. . Si cal, també es farà a més un control objectiu sobre la lectura complementària. 
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).  
4) A més dels factors ja esmentats, la professora pot proposar al llarg del trimestre diverses activitats (concurs de lletrejar, 
producció de material de caire audiovisual o artístic, exposicions orals fora de les obligatòries,etc.) perquè l'alumnat incrementi la 
suma ja obtinguda en els apartats anteriors. 
 
 
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 

Criteris de recuperació de la matèria del curs anterior 
Els alumnes de 3r d’ESO que tinguin pendent la matèria sencera del curs anterior, la poden recuperar aprovant dues de les tres 
avaluacions,com a mínim, de la matèria de Llengua francesa del curs actual.
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Àmbit lingüístic. Segona llengua estrangera. Alemany  
 

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat 

Presentació 

 
Continuació de l’optativa començada a primer curs. Activitats d’aprenentatge basades en un entorn més ampli (la família, 
l’escola, els amics, les activitats de lleure, la ciutat...) 

 

Objectius: 

 
Entendre la informació i les dades més rellevants de missatges orals i escrits en situacions de comunicació pròximes als 
alumnes i produir textos orals i escrits de caràcter pràctic o quotidià (a la botiga, al restaurant, al carrer...). 

 

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, contestar, no inhibir-se, representar diàlegs entrenats previament) 
-utilitzar de forma natural el “vocabulari de classe” – Klassenwortschatz – après a primer curs. 
-un control després de cada mòdul (1 o 2 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 su- 
perat la matèria durant el curs. 

Materials didàctics 

Intercanvi Escolar amb un Gymnasium (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 mes 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 els curs. S’hi hauran de presentar a aquesta prova tots aquells 

alumnes que hagin suspés un mínim de dues avaluacions. 

La puntuació mínima per aprobar aquest exàmen será de 50 punts sobre un total de 100. 
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Àmbit artístic. Fem música  

Presentació 

 

 La matèria optativa de 3r d'ESO “Fem Música” es concep com una ampliació de tot el treballat als cursos anteriors. 

S'estudiarà el funcionament i la tècnica dels instruments de percussió, corda, Instruments Orff i teclat per poder interpretar 

melodies, polifonies, composicions i obres en grup, presentant aquest treball davant d'altres alumnes, preferentment en ocasió 

d’actes i festes de l'institut així com d'altres activitats culturals. 

 

Objectius 

 

 Desenvolupar la sensibilitat personal i estètica. 

 Exercir la creativitat, enriquir la pròpia expressió i canalitzar emocions i sentiments. 

 Involucrar-se en projectes comuns.  

 Millorar les habilitats socials i de relació personal.  

 Assumir responsabilitats.  

 Potenciar actituds de participació i respecte, tot col·laborant en l'adquisició de la competència d'autonomia i iniciativa 

personal, així com també de la social i ciutadana. 

 

 

Activitats d'avaluació i recuperació 

 

 L'avaluació serà contínua, amb l'observació sistemàtica del procés d'aprenentatge i es tindrà en compte el progrés de cada 

alumne/a, a més de l'assoliment dels objectius de l'àrea i de l'aportació de la matèria a les competències bàsiques. 

 La base principal de l'avaluació pel que fa als objectius relacionats amb l'aplicació dels continguts conceptuals i 

procedimentals serà el resultat de les tasques a realitzar, dins i fora de l'aula i de les interpretacions instrumentals individuals i en 

grup; la dels objectius actitudinals consistirà a observar el comportament de l'alumnat a les classes pel que fa a la seva atenció i àgil 

resposta a les consignes interpretatives del professor, així com la seva aportació en el resultat final de la interpretació grupal. 

Activitat d'avaluació serà la cura, l'interès i bona disposició que tingui l'alumne respecte les possibles actuacions públiques dins i 

fora de l'aula (actitud, coneixement i execució del repertori). Tanmateix es valorarà totes les activitats musicals que es 

desenvolupin a partir del treball a l'aula. 

 L'avaluació serà acumulativa. Això suposa que per a recuperar una avaluació no superada caldrà aprovar l'avaluació 

següent.  

 Si la darrera avaluació no se supera, caldrà recuperar-la a la convocatòria extraordinària de juny que consistirà en una 

prova i/o activitat proposada pel professor a l'alumne de manera personalitzada. 

Materials didàctics 

 Materials lliurats pel professor (partitures). 

 Instrument personal, si no fa servir els de l'aula. 

 Llibreta pentagramada. 
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 Àmbit de l’educació física. Esports col·lectius 3 
 

 Presentació 

Aquesta optativa està centrada en el descobriment del propi cos mitjançant tasques de percepció i sensibilització relacio- 
nades amb els esquemes motors que s’utilitzen a les diferents habilitats motrius bàsiques i que ens permeten dur a 
terme qualsevol activitat de la vida diària. 
Així mateix en veurem la seva aplicació específica en els principals esports individuals i col.lectius. 

 

Continguts: 

Els continguts que  treballarem al llarg del curs queden dividits en tres apartats: 
 L es c apac itat s c oordinative s: Habilitat s mot rius bàsiques . 
Realitzarem activitats individuals mitjançant l'ús del propi cos per a assolir el control corporal i l'amplitud i freqüència 
òptimes en el desplaçament: a través de tota mena d’habilitats:  Caminar, córrer, trepar, reptar, gatejar, enfilar-se,... 
Utilitzarem els salts per a poder superar obstacles senzills a través de desplaçaments o bé amb l'ús d'aparells (saltímetre, 
mini-tramp, plint, poltre i cavall) o la tècnica adequada per a cada esport. 
Millorarem la precisió en el manipulació d'objectes (pilotes principalment) per efectuar conduccions, llançaments i 
recepcions estàtiques i en moviment, amb i sense oposició. Passades, recepcions, llançaments, colpejos, bots, xuts, etc. 
Treballarem l'equilibri estàtic i dinàmic, variant l'alçada i la superfície de recolzament, amb la utilització d'estris (xanques, 
cordes, bancs suecs...). i realitzarem tombarelles, rodes, i girs de tota mena incidint en el control del cos en totes les 
habilitats motrius bàsiques mitjançant les coordinacions pròpies de cadascuna, i possibilitant la creació de nous esquemes 
motrius. 
 L es habilitat s c oordinative s: Habilitat s mot rius espec ifiques.  
L’assoliment, adquisició i domini de les habilitats motrius bàsiques, el control i la consciència corporal, porten com a 
conseqüència la seva aplicació en tot un conjunt d’activitats motrius especifiques pròpies d’alguns esports que 
requereixen una especialització d’alguns esquemes motors. 
Caldrà aplicar les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, salts, llançaments, recepcions, equilibris i girs), així com les 
seves coordinacions, a través de les activitats i tasques motrius pròpies dels jocs i  activitats pre-esportives. 
Esports Individuals: Atletisme, esports de raqueta,esports de lluita, gimnàstica, etc. 
Esports Col·lectius: futbol, hàndbol, bàsquet,voleibol, beisbol, etc. 

 
 El jo c.  
Molts dels objectius plantejats anteriorment s’assoliran d’una manera lúdica, mitjançant diverses i variades activitats de 
joc. Fomentarem la pràctica esportiva manera lúdica, mitjançant jocs simbòlics, tradicionals, recreatius, corporatius, i 
esportius. 

Avaluació: 

Per aprovar aquesta optativa d’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 les 
tasques de recuperació que s’encomanin. Per aprovar el curs la mitjana de les tres avaluacions haurà de ser de 5. En cas 
contrari s’haurà de presentar a la prova extraordinària de juny i examinar-se de tota la matèria. 
Els alumnes amb l’Educació Física pendent del curs anterior la recuperarà al llarg del curs següent.  
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Àmbit Cultura i valors. Marginació 
 

Presentació 

 
 La matèria optativa de Religió Catòlica té com a finalitat desvetllar la sensibilitat i el compromís vers les persones que viuen 
situacions de marginació i pobresa en el nostre país des d’una perspectiva cristiana i humana. També es treballarà la pobresa i la 
globalització. 
 

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 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 podrà recuperar la matèria aprovant  la religió catòlica de quart  
d’ESO. 
 

Materials didàctics 

 
Llibres de text i materials que es lliuraran a l’aula.  
Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
 


