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El Batxillerat - Organització i currículum 
  
1.El Batxillerat  
 
El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de 
qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores 
lectives setmanals que prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors tant professionals 
com universitaris i per a l’accés al món laboral. 
  
1.1. Els teus estudis de batxillerat  
  
El primer curs del Batxillerat és una etapa molt transcendent perquè al final s'avaluarà l'assoliment de 
continguts i objectius treballats durant els dos cursos i perquè en acabar, caldrà decidir a quin tipus d'estudis 
cal orientar-se: als Cicles Formatius de Grau Superior o cap a la Universitat.  
  
 
 
2. Currículum del  batxillerat 
 
A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, 
amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com 
a segon, per ajustar-se als requeriments normatius. 
  
D’acords amb la normativa vigents, els alumnes que finalitzin segon de batxillerat el juny de 2018 mantenen 
les condicions dels curs 2016-2017, pel que fa a l’obtenció del títol, el  qual s’obté amb la superació de totes 
les matèries cursades 
  
2.1. Estructura del batxillerat 
 
El batxillerat comprèn dos cursos en tres modalitats: 
 
Arts 
Ciències i Tecnologia 
Humanitats i ciències socials 
 
En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i 
matèries específiques. Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la 
modalitat que hagi triat l’alumne; les matèries específiques completen el currículum personal de cada 
alumne i tenen una assignació horària global de 70 hores.  

 
El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos del batxillerat és el que 
es mostra en la taula següent: 
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Quadre de matèries 
 
 

Matèries  1r 2n 

Llengua Catalana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Castellana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Estrangera I i II 3 3 

Educació Física 2 - 

Filosofia 2 - 

Ciències per al Món Contemporani 
(cultura científica) 

2 - 

Història de la Filosofia - 3 

Història - 3 

Tutoria 1 1 

Treball de Recerca -  

Matèria comuna d’opció I i II 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2 

Total 30 30 

 

 

  
 
 
 
 
2.1.1. Matèries comunes d’opció.  
 
Les matèries comunes d’opció de cada modalitat per a primer curs i segon de batxillerat són les següents:  
  

Modalitat de batxillerat  Matèria comuna d’opció 

Ciències i Tecnologia  Matemàtiques I i II 

Humanitats i Ciències Socials Llatí I,II. Matemàtiques I,II 

Arts  Fonaments de les Arts I,II 

 
  
 
2.1.2. Matèries de modalitat. 
  
 Les matèries de modalitat per a batxillerat segons les diferents modalitats i els cursos en què s’han 
d’impartir són les que es mostren a la taula següent:  
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Matèries de modalitat 

Ciències i tecnologia 

Biologia I i II 

Ciències de la Terra (geologia) I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Física I i II 

Química I i II 

Tecnologia Industrial I i II 

Humanitats i ciències socials 

Economia  

Economia d’Empresa I i II 

Geografia 

Història de l’Art 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Arts 

Cultura Audiovisual 

Dibuix Artístic I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Disseny 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Volum 

 
  
 2.1.3. Matèries especifiques  
 
 

Matèries 1r 2n 

Un altra matèria de modalitat    4 4 

Psicologia      2 

Segona Llengua Estrangera Francès      2                 2 

Segona Llengua Estrangera Alemany  

Sociologia      2 

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica      2 

Religió      2 

Matèria específica del centre; 
Metodologia de les ciències socials 

     2 

 
La religió catòlica és una matèria comuna voluntària que s’oferta dins la franja de les matèries  optatives de 
primer curs de Batxillerat.  
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2.1.4.Canvis de modalitat 
 
Si en finalitzar el primer any l’alumne decidís canviar de modalitat, el centre podrà modificar-li el currículum 
assegurant-se que l’alumne haurà cursat, en acabar el cicle, almenys quatre matèries d’aquesta nova 
modalitat .(incloent la matèria comuna d’opció de segon curs) 
  
Els alumnes que hagin superat el Batxillerat i vulguin afegir alguna matèria de modalitat al seu currículum 
com a requisit per accedir a estudis superiors (per a determinats cicles formatius de grau superior o per a 
presentar-se a una opció diferent de les PAU), poden matricular-se d’aquestes noves matèries.  
 
2.1.5.Treball de recerca 
 
El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot 
l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en 
recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. 

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre 
finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat. 

Al nostre institut el treball de recerca s’inicia durant el primer curs de Batxillerat i es presenta a final del 
primer trimestre de segon curs de batxillerat. 

Cal recordar que el treball de recerca compta un 10% de la nota final de Batxillerat. 

 
3.Les avaluacions i les notes 
 
3.1.Els butlletins i les notes 
 
La informació sobre les notes trimestrals es tramet per escrit a les famílies en un butlletí de notes però 
també es poden consultar les qualificacions a través de la plataforma del clickedu. 
  

3.2.L’avaluació de Batxillerat 
 
L’avaluació i la promoció d’alumnes de batxillerat es desenvolupen en l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de 
desembre.  
 
Els criteris generals per a l’avaluació (contínua, global i diferenciada per matèries, elements que cal 
considerar, etc.) s’especifiquen a l’article 2 de l’Ordre EDU/554/2008, i els criteris i mesures per atendre la 
diversitat dels alumnes i els plans individuals, així com la connexió amb l’avaluació, es regulen a l’article 3 de 
la mateixa Ordre. Per tal que l’avaluació sigui contínua, s’ha de disposar de pautes per a l’observació 
sistemàtica i per al seguiment de cada alumne al llarg del procés d’aprenentatge. 
 
L’avaluació és contínua. Valora el treball regular, no la nota obtinguda en un examen o un treball final, i 
global, és a dir, es valora el progrés que cada alumne i alumna ha fet des del començament i no solament el 
que sap fer al final.  
  
Al final del primer any, la junta d’avaluació valorarà  si l’alumne està en condicions de cursar el segon any o 
bé ha de tornar a cursar el primer.  
  
Per accedir al segon curs de Batxillerat caldrà haver rebut qualificació positiva de totes les matèries cursades 
el primer curs, sigui de forma total o parcial, amb dues excepcions com a màxim. L’alumne que ha finalitzat 
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el primer curs de batxillerat amb avaluació negativa en tres o quatre matèries, pot matricular-se a primer 
sense necessitat de tornar a cursar les matèries que hagi superat. No caldrà repetir el segon curs, sigui quina 
sigui la quantitat de matèries amb avaluació negativa, tan sols es repetiran les matèries suspeses.  
  
La permanència en el Batxillerat en règim escolaritzat serà, com a màxim, de 4 anys.   
  
 

3.3 Titulació  

  
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves 
modalitats, rebran el títol de Batxillerat. Amb aquest títol l'alumne té diverses opcions: cursar cicles 
formatius professionals de grau superior, cicles formatius artístics de grau superior (amb la superació prèvia 
de la prova corresponent) i estudis universitaris, sempre que superi les proves d'accés que fixen les 
universitats.  
  
Per tal d'accedir a la major part de les opcions esmentades (cicles formatius i estudis universitaris), caldrà 
haver cursat alguna modalitat o matèria establerta. A més, els batxillers, per la seva preparació específica, 
estan en disposició de desenvolupar certes activitats laborals.  
  

 
 4.Orientació educativa i acció tutorial  
 
El professorat que imparteix docència a un grup d'alumnes constitueix l'equip docent del grup. Actua 
coordinadament en l'establiment de criteris per a la formació acadèmica, per garantir la correcta convivència 
del grup d'alumnes i la resolució de conflictes, quan s'escaigui. Aquest equip docent es constitueix en junta 
d'avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d'aquest seguiment. El 
professor/a tutor coordina l'equip docent del grup i n'informa als pares, mares o tutors.  
  
L'atenció a l'alumnat que realitzen els tutors i les tutores és imprescindible per conduir la formació de 
l'alumnat. En l'aspecte acadèmic l'acció tutorial ajuda l'alumnat a aprendre i a construir el propi currículum 
acadèmic amb la tria de les optatives i del Treball de Recerca.  
  
En l'aspecte social, l'acció tutorial reforça els bons hàbits personals, condueix el grup classe cap a una 
dinàmica positiva d'aprofitament dels aprenentatges i estableix el lligam directe entre el centre i les famílies.  
  
Al Batxillerat l'acció del tutor adquireix una nova dimensió: l'orientadora. Pel fet de ser el Batxillerat l'etapa 
preparatòria per als estudis posteriors (Universitat o CF de Grau Superior) quan acabi, l'alumne i la família 
han de prendre decisions sobre la trajectòria dels nous estudis a iniciar o sobre la incorporació al món 
laboral. El tutor/a és un bon coneixedor de l'alumne: de les seves possibilitats acadèmiques i dels seus 
interessos. Per això la família l'ha de consultar i tenir molt en compte les seves opinions i orientacions sobre 
els futurs estudis a seguir.  
  
Cada tutor té com a mínim una entrevista amb cada família durant el curs. Aquesta comunicació inclou entre 
d'altres els següents aspectes:  
  
-justificació d'absències o retards  
-notes i avisos família-professorat i viceversa  
-sol·licitud d'entrevistes  
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Qualsevol comunicació família-institut s'ha de fer inicialment a través del tutor o tutora o bé concertant una 
entrevista a través del clickedu. 
 
 
4.1.Orientació al Batxillerat 
 
El nostre Institut és conscient de la importància que té l'orientació respecte de les diferents possibilitats 
d'estudis posteriors. Per això té programades unes sessions organitzades per la Coordinació de Batxillerat i la 
Tutoria dirigides a cada grup d'alumnes, on s'expliquen els estudis posteriors als quals pot optar l'alumnat 
que aprova el Batxillerat (obté el Títol de Batxiller).  
  
5. L'horari marc  
  
5.1. L'horari del Batxillerat  
 
 

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATÍ     

08:00-14:30 08:00-13:30 08:00-12:30 08:00-14:30 08:00-14:30 

TARDA     

            - 15:00-18:00         -         -         - 

 
Durant aquest horari, excepte a l’esbarjo, cap alumne (si és menor d’edat) no podrà sortir del Centre sense 
autorització del professorat de guàrdia. Si per una causa justificada ha de sortir, haurà de portar una 
autorització del pare o la mare i presentar-la al professorat de guàrdia perquè aquest li permeti sortir del 
Centre. Si es preveu que no hi haurà classe a la primera o darrera hora del matí o la tarda, l’alumnat que ho 
desitgi podrà entrar o sortir del Centre una hora més tard o una hora abans.   
  
5.2. El control de les faltes d'assistència a classe.  
  
Els alumnes tenen el deure i el dret d'assistir a classe, de respectar els horaris establerts i de participar en les 
activitats programades.  
  
L'assistència a classe és obligatòria i està controlada pel professorat. En el cas que es produeixi l'absència no 
justificada prèviament per la família d'un alumne/a, es comunica el mateix dia a la família per correu 
electrònic i queda enregistrat al clikedu. 
La puntualitat és un valor que cal considerar i promoure entre el nostre alumnat. Per aquest motiu prenem 
nota dels retards i la seva acumulació comporta la recuperació del temps perdut. 
La reiteració de faltes no justificades pot comportar la pèrdua de l’escolaritat.  
 
 
6. El viatge final d’estudis 
 
Durant el primer curs de batxillerat es realitzarà un viatge de final d’estudis abans de les vacances de 

Setmana Santa. El coordinador de batxillerat presentarà a principis de curs una o diverses propostes de 

viatges a l'alumnat i garantirà l'assistència d'acompanyants suficients. Els darrers anys l'alumnat ha visitat 

Itàlia (la Toscana i el Vèneto). Si el nombre d’alumnes per grup-classe no és majoritari, les classes, durant el 

viatge, es realitzaran amb normalitat. 
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Els pares/mares/tutors hauran d'assumir per escrit la participació dels seus fills/es al viatge, abans del 31 

d'octubre. El coordinador de batxillerat concretarà amb les famílies de l'alumnat, per escrit o bé en una 

reunió, els objectius, programa cultural, preu i destinacions del viatge, abans del dia 30 de novembre.  

   

7. La Festa de final del Batxillerat  
  
Al maig, coincidint amb l'avaluació final, s'ofereix a l'alumnat de 2n de Batxillerat un acte institucional per 
celebrar la culminació d'aquesta etapa educativa.  
El comiat de la Direcció del Centre, dels tutors i tutores, del professorat i dels companys i companyes 

s'expressa en una carpeta que conté la fotografia de l'alumnat de la promoció i que rep les dedicatòries de 

tothom. En aquest acte, al qual són convidades les famílies, un membre del Claustre de l'Institut dicta la 

darrera lliçó del Batxillerat.  

La festa acaba amb un aperitiu ofert per l'AMPA de l'Institut.  

 

8.SELECTIVITAT 

Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències 
adquirides en el batxillerat. 

Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les 
universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària. 

Al nostre centre realitzem un assaig de les PAU durant el segon trimestre de segon de batxillerat que té com 
a finalitat posar a prova el nostre alumnat a través d’una situació idèntica a la que es trobaran quan facin les 
PAU a la Universitat. 

La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dona ponderadament 
la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida. 

La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més 
d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades. 

Els exàmens de PAU es fan tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, uns 
30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres 
matèries corresponents a la fase específica i dediquen 1 hora 30 minuts a cada examen. 

La prova d'avaluació per a l’accés a la universitat (PAU) s'estructura en dues fases: 

 Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis: 
 
- Llengua catalana i literatura 
- Llengua castellana i literatura 
- Llengua estrangera 
- Història 
 
... I una matèria comuna d’opció a triar entre: 
 
- Llatí 
- Matemàtiques 
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
- Fonaments de les arts 
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Fase específica de caràcter voluntari: 

Hi ha la possibilitat d’examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:   

Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia 

d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, 

Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, 

Química i Tecnologia industrial. 

 

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin 

estat triades a la fase general. 

Pel que fa a les ponderacions, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul 

de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. 

Com fins ara, les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. 

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cada un dels exercicis es 

qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. 

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general  (QFG) igual o superior a 4 punts per poder 

optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida. 

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dona ponderadament la 

nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 

Es considera que s’ha superat la prova d'accés a la universitat si s’obté una nota igual o superior a 5 com a resultat 

de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a 

dir: 

 Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG 

QMB= qualificació mitjana de batxillerat 

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) 

 La qualificació de la fase específica configura la nota d’admissió. 

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es 
considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5. 

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les 
matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que 
aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la 
preinscripció. Es calcula amb la fórmula: 

 Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin 
una millor nota d'admissió 

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2) 

 Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes 
durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes. 
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Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al Quadre de ponderacions 2018.       

 

 

Qui pot fer-la 

Estudiants amb PAU i assimilats (titulacions equivalents de plans educatius anteriors). 
Estudiants amb el títol de tècnic superior i assimilats. 
Estudiants amb titulació universitària i assimilats. 
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys. 
Estudiants amb l'accés per a més grans de 40 anys. 
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys. 
Estudiants de sistemes educatius estrangers.  
 
  

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions_Catalunya_2018.pdf
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Matèries comunes 
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 Lle ng ua Catalana i Lite ratura  
 

Criteris d’avaluació per a tots dos cursos 

 

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, es dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a 
la tercera que a la segona, ja que cada trimestre recull els aspectes essencials de l’anterior. 

2) La nota de cada avaluació vindrà donada sobretot pel resultat de l'examen o exàmens trimestrals. A més 
cada professor tindrà en compte, per tal d'arrodonir la nota a l’alta o a la baixa, la feina regular a classe, tant 
escrita com oral, i aspectes acadèmics bàsics com ara l’assistència i la puntualitat. 

3) Dins l'examen o exàmens de cada trimestre hi haurà exercicis de producció de textos creatius (descriptius, 
narratius, argumentatius, etc.) que valdran com a mínim la tercera part de la qualificació d'aquelles proves.  

4) Als exercicis escrits i exàmens s'hi aplicaran els mateixos criteris de correcció normativa que a l'actual Prova 
d'Accés a la Universitat de Llengua catalana. Així, s'hi descomptaran 0,1 punts per cada falta d'ortografia, 
morfosintaxi o lèxic -fins i tot les repetides- i sense topall. La qualificació d'aquestes proves, per tant, podria 
arribar a ser un zero. 

5) No es repetirà la convocatòria de cap examen, excepte en aquells casos excepcionals d'absència de 
l’alumne justificada amb document oficial. 

6) Al llarg dels dos primers trimestres es farà la comprovació de les lectures prescrites pel Departament 
d'Ensenyament per a 1r i 2n de batxillerat, respectivament. Aquests controls poden ser tant orals com escrits 
i, si convé, s'incorporaran als exàmens de les avaluacions corresponents. 

 

Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

 

1) No hi haurà proves específiques parcials de recuperació.  

2) A final de curs es farà la mitjana ponderada de les tres avaluacions. Si l’alumne no hagués superat la 
matèria, tindrà un examen extraordinari de recuperació. 

3) En el cas del 1r curs de batxillerat, aquest examen extraordinari es convocarà al mes de setembre. La 
presentació de les feines de recuperació d’estiu hi serà un requisit indispensable per aprovar. 

 

Criteris de recuperació de la matèria del curs anterior 

 

L’alumnat de 2n de batxillerat 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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 Le ng ua Castellana y Lite ratura 
 

Presentación 

 

El Bachillerato es una continuación natural de la ESO, pero con un mayor grado de profundización, ya que los cuatro 
aspectos que se contemplan –estudio de los diversos tipos de escritos, procedimientos textuales, gramática y 
literatura- pretenden dar a los alumnos instrumentos que les permitan profundizar en cualquier tipo de textos, 
incluidos los de nivel superior al estándar. No obstante, desde el curso pasado la ley marca una distinción cualitativa 
entre el curso de 1º y el de 2º. En el primer curso del Bachillerato predominará el estudio de la Historia de la 
Literatura en lengua castellana, mientras que en el segundo, será la lingüística pragmática lo predominante. Ahora 
bien, ni una ni la otra se abandonan en ningún curso. En consecuencia, la programación se ajustará a esta 
complementariedad. 

En 1º a las actividades de explicación y comentarios de textos literarios, y a las definiciones de teoría literaria, se les 
añadirán cuestiones de lexicología, morfología y sintaxis. En 2º a las actividades lingüísticas se les añadirán 
cuestiones de literatura, y en la tipología de textos y lenguajes específicos se incluirán los textos literarios. 
También, tal como prescribe la ley, se deberán realizar 5 lecturas obligatorias en los dos cursos, que serán las que 
indique la Universidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

1.-La calificación de las evaluaciones será la media aritmética, siempre y cuando la nota no sea igual o inferior a 3. 

2.-En 1º Bachillerato, y a criterio del profesor, se podrán hacer pruebas de recuperación por evaluaciones; en el caso 

de 2º de Bachillerato, la evaluación será continua. 

3.- La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de los exámenes que se hayan hecho, que valdrán menos de un 
60 %, y de los trabajos, ejercicios, notas de clase y actitud, que sumarán un 20 %. La expresión oral se podrá valorar 
apreciando las intervenciones orales en clase (respuestas del alumno a preguntas del profesor, preguntas o 
comentarios del alumno y breves exposiciones orales sobre las lecturas obligatorias u otros contenidos). 

4.- En los ejercicios escritos y exámenes de 2º de Bachillerato se aplicarán las normas de las PAU: descuento de 
0,10 puntos por cada falta de ortografía, por cada falta de propiedad léxica, y por cada falta de corrección 
morfosintáctica, en cada apartado, sin que éste quede en puntuación negativa. La calificación global del ejercicio o 
del examen podrá ser, pues, de cero (0) puntos, tras la aplicación de estos descuentos. 

5.- Se descontará un uno por ciento de la nota de la evaluación (0,10) por cada falta de asistencia sin justificar, hasta 

un total de tres puntos. 

6.- No se repetirán exámenes, salvo en circunstancias excepcionales justificadas documentalmente. 

7.- Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura el haber leído todas las obras de literatura prescritas por la 

Generalitat y el Departamento de Castellano. 

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 septiembre 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 LA MATERIA PENDIENTE DE PRIMER CURSO 

Los alumnos que hayan suspendido 1º de bachillerato realizarán un examen de recuperación durante del 
siguiente curso. 
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 Lle ng ua Angle s a  
 

 Pres ent ac ió  

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.  

 Ob jectiu s 

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 90% de la nota. El 10% 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.  

. 

 Mat erials d id àc tic s  

Llibres de text: Key for Batxillerat 1 (Student’s i Workbook), Editorial Oxford  

Altres materials  

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

 

 

2n Batxillerat 
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 Crit eris d ’avalu ac ió Segon Curs 

Tots els criteris d’avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament superiors en fluïdesa, 
complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació. 

 Mat erials d id àc tic s  

Llibres de text 

Key to Batxillerat 2 (Student’s i Workbook). Editorial Oxford Altres materials: Vídeos, Internet, Readers... 

 Recu p erac ió cu rs ant erio r  

Si l’alumne aprova qualsevol avaluació de 1r aprovarà el curs anterior.  
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Ciències per al món contemporani  
 

PRESENTACIÓ 

Aquesta és una matèria comuna (obligatòria) per a l’alumnat de Batxillerat, que pretén donar una visió general de les 
qüestions  i avenços científics actuals més rellevants. 

Pot ser impartida per qualsevol professor del Departament de Ciències Naturals, format pels Seminaris de Biologia i 
Geologia i el de Física i Química. 

Sovint apareixen en els mitjans de comunicació notícies que informen respecte de nous avenços en camps tan 
diversos com la manipulació genètica, la utilització de cèl·lules mare, l’exploració de l’espai, la salut i la guarició de 
malalties, la genèti a i l’evolució, el mètode científic i el disseny d’experiments, la creació d’ordinadors amb 
processadors més ràpids, etc. Es tracta doncs de que l’alumnat de batxillerat sigui conscient de quines són les 
repercussions de tots aquests avenços sobre l’individu i sobre la societat. També és important que es plantegin 
interrogants sobre determinades actuacions i es potenciï la discussió sobre temes tan controvertits com l’impacte 
de l’home sobre el canvi climàtic, l’ús responsable dels recursos naturals, etc. 

Al llarg de les dues hores setmanals es fomentarà també l'interès per ampliar el vocabulari científic, necessari per 
comprendre la ciència i les seves repercussions al món actual. Es fomentarà també el treball en grup, les recerques 
bibliogràfiques, l'ús d'Internet, la discussió per grups i la posterior posada en comú. 

 

OBJECTIUS 

Entendre el mètode científic; extreure de manera esquemàtica o resumida el més essencial dels temes que es tractin, 
analitzar fonts documentals diverses, en format escrit, audiovisual, imatges fixes, gràfics; valorar l’ordre per treballar, 
fomentar el treball en equip amb respecte i tolerància per les opinions dels companys; comprendre l’origen de l’ 
Univers i enumerar alguns objectes de l’espai, ressaltant les característiques més importants del nostre planeta, la 
Terra; l’origen i evolució de la vida i de la humanitat en particular; els temes i aspectes de salut més rellevants i 
actuals que afecten la nostra esperança de vida, la nostra qualitat de vida en bona salut; analitzar els principals 
problemes que afecten el medi ambient global i el paper rellevant de les activitats humanes en els impactes que hi 
ocasionem, les seves repercussions i les actuacions que poden col·laborar a la seva preservació; conèixer els 
principals avenços en biotecnologia i com poden col·laborar en millorar la nostra salut i el tractament de malalties 
genètiques, la generació de medicaments i nous productes biotecnològics i els seus impactes; conèixer els princi 
pals avenços i impactes de les comunicacions i noves tecnologies, nous materials. 

 

L’AVALUACIÓ 

Proves escrites: 70 % de la nota Avaluació contínua: 

Activitats plantejades pel professor, activitats a la llibreta, dossiers (si calen), activitats realitzades amb mitjans 
informàtics, qualitat de la participació en debats, exposicions, etc., = 20 % 

Actitud (interès, participació adequada, puntualitat a les classes, faltes d'assistència justificades, utilització no 
autoritzada de mòbils o altres aparells electrònics...) = 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 de setembre consistirà en una prova escrita.



 

 

 Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020          
 

                                         

20 

Educació Fís ica  
 Pres en tac ió :  

 

La matèria 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:  

Valorar i conèixer la condició física/salut, a través de proves o test. 

Conèixer, practicar i desenvolupar els sistemes i mètodes d’entrenament de les qualitats físiques, en relació a 
les nostres possibilitats , de material i d’espai, per una millora de la condició física i de la salut. 

Desenvolupar i conèixer conceptes bàsics relacionats amb la planificació i programació de l’entrenament per 
a la millora de la salut. 

Participar en les diferents activitats físiques i esportives posant en practica els diferents coneixements, 
tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals i col·lectius treballats a l’aula. 

Profunditzar en aspectes negatius i positius relacionats amb la salut i l’activitat física. 

Conèixer i utilitzar adequadament el temps lliure i d’oci mitjançant el coneixement i la pràctica de certes 
activitats físiques, per a una millora de la nostre salut. 

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 de setembre 
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. 

Apunts elaborats pel Departament d'Educació Física i entregats a classe. 
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Filosofia 
Presentació  
  

L’educació filosòfica pot contribuir de manera cabdal a les competències genèriques del batxillerat: les comunicatives, 

les referides a la gestió i tractament de la informació, les personals i interpersonals i les del coneixement i interacció 

amb el món, ja que es basteix sobre coneixements, destreses i actituds que fan possible el domini d’aquestes 

competències de caire transversal (obtenció i ús d’informació, estructuració del coneixement, comunicació d’idees, 

competències socials i cíviques) o de caire més específic, com la definició de conceptes, la reflexió crítica i 

l’argumentació i fonamentació d’idees. 

   

 Objectius i adquisició de competències: 

  

L’educació filosòfica pot contribuir de manera cabdal a les competències genèriques del batxillerat: les comunicatives, 

les referides a la gestió i tractament de la informació, les personals i interpersonals i les del coneixement i interacció 

amb el món, ja que es basteix sobre coneixements, destreses i actituds que fan possible el domini d’aquestes 

competències de caire transversal (obtenció i ús d’informació, estructuració del coneixement, comunicació d’idees, 

competències socials i cíviques) o de caire més específic, com la definició de conceptes, la reflexió crítica i 

l’argumentació i fonamentació d’idees. 

   

Activitats d’avaluació i recuperació 

  

Criteris d’avaluació  

  
- Anàlisi i comentari de textos filosòfics.  

- Utilització del vocabulari filosòfic.  

- Exposició de treballs sobre qüestions filosòfiques relacionades amb el temari.  

- Elaboració de fitxes de filòsofs i glossari de termes.  

- Exàmens i proves objectives: 80%. 

- Seguiment d’aula: 20%. 

- L’avaluació serà contínua i s’atorgarà una ponderació trimestral, segons el criteri següent:  

  1a. Avaluació: 25%.  

  2a. Avaluació: 35%. 

  3a. Avaluació: 40%. 

  

Recuperació 
Recuperació avaluacions pendents. L’avaluació és contínua seguint els criteris de ponderació trimestral esmentats. L’alumnat 

pendent de recuperació haurà d’obtenir la puntuació necessària tant de seguiment d’aula com de proves objectives per tal 

d’aprovar. Es pot consensuar la realització de treballs addicionals segons criteri del professorat. 

Recuperació de juny. L’alumnat que, seguint els criteris de ponderació esmentats, obtingui una qualificació numèrica igual o superior 

a cinc ha superat la matèria. En el cas que sigui inferior, s’haurà de presentar a l’examen final de tota la matèria. Aquest examen serà 

comú a tot l’alumnat de la matèria: Filosofia. 

Recuperació setembre. L’alumnat pendent de juny haurà de realitzar i presentar els treballs d’estiu indicats pel professorat del 

departament. Caldrà presentar-se a l’examen que tindrà les mateixes característiques que el de juny. 

Recuperació de la matèria de Filosofia pendent del curs anterior. 

 Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre al mes d’abril. 

 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. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 

  

Materials didàctics 

Llibre de text de l’alumne i recursos audiovisuals i digitals..  
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Història de la Filosofia  
 

 Pres ent ac ió  

La Història de la filosofia, com a darrer curs de l’àrea de Filosofia, abasta la comprensió les teories filosòfiques com a 
temptatives de solució a problemes plantejats en un determinat context històric i en connexió amb altres realitzacions 
culturals, així com les distintes solucions que s’han proposat als problemes filosòfics i científics, situant-les en el seu 
context històric i cultural, a fi de poder entendre la seva vinculació amb altres manifestacions teòriques i pràctiques de 
les circumstàncies que les han originat.  

 

 

 Ob jectiu s i adq u isic ió d e c o mp et ènc ies  

1- Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història de la filosofia, així com les distintes solucions 
que al llarg del temps s’han anat proposant als problemes filosòfics.  
2- Contextualitzar els problemes filosòfics i ser capaç de proposar-ne solucions, amb la finalitat de contribuir d’aquesta 
manera a bastir un criteri personal sòlid i raonat.  
3- Llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics de diferents autors i autores, comparar-los i valorar la 
importància del diàleg racional com a mitjà d’aproximació a la realitat.  
  
Les competències específiques de la història de la filosofia són essencialment tres: la competència en l’anàlisi i síntesi 
crítica de textos filosòfics; la competència reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa, i la competència social i cívica.  

 

 Ac ti vit at s d ’avalu ac ió i recu p erac ió  

Criteris d’avaluació  
  
- Anàlisi i comentari de textos filosòfics.  
- Utilització del vocabulari filosòfic.  
- Realització de qüestionaris sobre qüestions filosòfiques relacionades amb el temari.  
- Elaboració de fitxes de filòsofs i glossari de termes.  
- Exàmens i proves objectives: 80%.  
- Seguiment d’aula: 20%.  
- L’avaluació serà contínua i s’atorgarà una ponderació trimestral, segons el criteri següent:  
 1a. av: 25%.  
 2a. av: 35%.  
 3a. av: 40%.  
 
Recuperació 
  
Recuperació avaluacions pendents. L’avaluació és contínua seguint els criteris de ponderació trimestral esmentats. 
L’alumnat pendent de recuperació haurà d’obtenir la puntuació necessària tant de seguiment d’aula com de proves 
objectives per tal d’aprovar. Es pot consensuar la realització de treballs addicionals segons criteri del professorat. 
  
Recuperació de juny. L’alumnat que, seguint els criteris de ponderació esmentats, obtingui una qualificació numèrica 
igual o superior a cinc ha superat la matèria. En el cas que sigui inferior, s’haurà de presentar a l’examen final de tota la 
matèria. Aquest examen serà comú a tot l’alumnat de la matèria d’Història de la filosofia. 
  
Materials didàctics 
  
Llibre de text de l’alumne.  

Recursos audiovisuals i digitals. 
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Història  
 

Presentació  
 
La matèria d’Història té com a finalitat proporcionar a l’alumne els coneixements i les habilitats per entendre el present 
i els esdeveniments que afecten la seva vida i el seu futur, arran del que va succeir al passat, amb una actitud crítica i 
racional.  
 
El coneixement de la Història del país és indispensable per establir la nostra memòria i aprendre del passat per evitar 
els errors i conformar el marc polític, social, econòmic i cultural futur de la nostra societat.  
 
Objectius i adquisició de competències  

 
1- Conèixer i analitzar els esdeveniments i els fets rellevants que han tingut una especial transcendència en l’evolució 
de la història del nostre país al llarg dels segles XIX I XX.  
2- Comprendre les interrelacions dels fets econòmics, socials i polítics i analitzar la seva influència en el 
desenvolupament de la nostra societat.  
3- Analitzar amb una visió racional i crítica els esdeveniments del passat i la seva influència en la nostra societat.  
4- Buscar, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts històriques i amb l’ús de les noves tecnologies, per 
tal d’elaborar hipòtesis de treballs i extreure conclusions, amb un vocabulari històric adequat.  
5- Interpretar el nostre present en funció dels encerts i errors del nostre passat i del rastre i influència que ens ha deixat 
i dels errors que no hem de tornar a cometre.  
 
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 amb continguts conceptuals seguint el model vigent de les PAU. 
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en un dossier al professor/a, les actituds 
envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 20% de la nota final de 
l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 80% de la nota final de l’avaluació.  
- Es valorarà la capacitat d’anàlisi, comunicació i síntesi, la correcta estructura i organització de la resposta, l’ordre lògic, 
la precisió, el rigor conceptual, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació, la riquesa del llenguatge i 
vocabulari específic i la correcció gramatical i ortogràfica. 

Recuperació  
 
Aquells alumnes que han suspès una 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 maig, una prova i o activitat de recuperació, d’una o 
més avaluacions. 
 
Els alumnes que al mes de maig 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. 
 
Materials didàctics 
 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Modalitat Ciències i Tecnologia 

 

 

Matèria comuna d’opció: Matemàtiques I-II 
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Mate màtique s  
 

Presentació 

Les matemàtiques dins els estudis de batxillerat de Ciències i Tecnologia exerceixen un paper bàsic en el 
sentit que aporten els fonaments d’expressió i desenvolupament dels fenòmens que tenen lloc dins el mon 
científic i tecnològic, de tanta actualitat en el món actual. 

Un altre objectiu bàsic és proporcionar una preparació per afrontar estudis posteriors al batxillerat i 
desenvolupar capacitats per poder conèixer i prendre decisions en l’entorn científic i tecnològic. 

Contingut 

El contingut de la matèria Matemàtiques en el batxillerat de Ciències es desenvolupa en els dos Cursos: 

Curs 1r : Aprofundir en els coneixements que s’han desenvolupat a l’ESO com són l’estudi de les funcions,els 
nombres , equacions , trigonometria, l’estudi de les rectes. Per altra part ampliar l’estudi dels nombres amb el 
nombre complex, les còniques. 

Curs 2n : La matèria de segon Curs és una ampliació de la de 1r Curs i podem considerar-la com una 
iniciació a la matemàtica superior o preuniversitària. 

Destaquem l’anàlisi de funcions amb el concepte de límit, la derivada i totes les seves aplicacions, i l’estudi de 
les gràfiques. La part algebraica amb l’estudi de les matrius, eina imprescindible per l’estudi de la geometria a 
l’espai. 

 

Criteris d’avaluació 

1.- Superar els controls que, en nombre de 2 o 3 es fan per avaluació. 2  

2.- Dur els deures fets. 

3.- Fer els treballs relacionats amb alguna de les unitats programades. 4.- Dur a classe el material de treball de la matèria. 

5.- Presentació acurada dels treballs i dels controls. 

6.- Participació en el desenvolupament de la classe, responent correctament les preguntes del professor.  

7.- Us correcte del lèxic matemàtic. 

8.- Actitud respectuosa amb el professor i els companys. 

La nota final d’avaluació serà el 85% de les notes dels controls realitzats i el 15% dels treballs realitzats i de l’actitud a 
l’aula (atenció, participació, esforç,....).  

9.- La nota de fi de curs és la mitjana de les notes de les tres avaluacions. 

 

Criteris de recuperació 

1.- Fer un examen sobre la matèria qualificada insuficient en la avaluació anterior 2.- Constància en l’esforç per superar la 
matèria. 

3.- El juny es farà un examen de recuperació per aquells alumnes que tinguin suspesa l’assignatura; en aquest cas la 
qualificació serà un cinc (Suficient). 

4.- Els alumnes que no aprovin les matemàtiques el juny, faran una prova extraordinària a principi del mes de setembre; 
en aquest cas la qualificació serà de cinc ( Suficient). En el cas que l’alumne sigui avaluat negativament i passi a 2n. Batx. 
farà una prova extraordinària el mes d’abril. 
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2n. Batx 

Els alumnes que no aprovin les matemàtiques el maig, faran una prova extraordinària el mes de juny; en aquest cas la 
qualificació serà de cinc ( Suficient). 

Recuperació de juny. L’alumnat que, seguint els criteris de ponderació esmentats, obtingui una qualificació 
numèrica igual o superior a cinc ha superat la matèria. En el cas que sigui inferior, s’haurà de presentar a 
l’examen final de tota la matèria. Aquest examen serà comú a tot l’alumnat de la matèria d’Història de la 
filosofía. 

 Mat erials d id àc tic s  

Llibre de text de l’alumne.  

Recursos audiovisuals i digitals. 
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Matèries de modalitat 
 

Matèries de modalitat 

Ciències i tecnologia 

Biologia I i II 

Ciències de la Terra (geologia) I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Física I i II 

Química I i II 

Tecnologia Industrial I i II 

Humanitats i ciències socials 

Economia  

Economia d’Empresa I i II 

Geografia 

Història de l’Art 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Arts 

Cultura Audiovisual 

Dibuix Artístic I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Disseny 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Volum 
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 Biologia  
PRESENTACIÓ  

Aquesta matèria té continuïtat al llarg dels dos cursos de Batxillerat i té com a finalitat bàsica que l’alumnat 
complementi, ampliï i aprofundeixi en el coneixement i comprensió dels principis i els fets biològics més 
significatius.  

S’estudiaran les biomolècules (aigua, sals minerals, glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics), així com les 
seves funcions en els éssers vius.  

També es donarà una visió de l’estructura cel·lular i les funcions dels orgànuls; els bacteris i els virus, la 
manipulació genètica i la clonació, la genètica, l’evolució de les espècies, l’ecologia, la immunologia, el 
mètode científic i el disseny d’experiments.  

 

OBJECTIUS  

Enumerar les principals biomolècules i les seves funcions, identificar els principals tipus cel·lulars amb els 
seus orgànuls i les seves funcions associades, descriure un virus, esquematitzar els principals processos 
immunològics, resoldre problemes de genètica, descriure els principals factors evolutius, aplicar el mètode 
científic al disseny d’experiments, entendre com funcionen els ecosistemes, respectar el medi ambient.  

 

L’AVALUACIÓ  

a. El 80% de la nota correspon a les proves escrites. La nota mitjana de tots els exàmens realitzats en un 
trimestre haurà de ser igual o superior a 5 punts sobre 10 i cap dels exàmens haurà de tenir una qualificació 
inferior a 4 punts sobre 10. 

b. El 10% es determina en funció del compliment de les tasques encomanades (apunts, dossier, treballs a 
lliurar, …).  

c) 10% de l’actitud a l’aula (atenció, participació, esforç, puntualitat i faltes d’assistència justificades, no 
utilització de telèfons mòbils ni aparells electrònics (MP4, tauletes, etc.) sense autorització del professor/a).  

 

RECUPERACIÓ  

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

La prova extraordinària de setembre de 1r de BTX consistirà en una prova escrita. 



 

 

 Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020          
 

                                         

29 

 Ciències de la Terra i Medi Ambient  (Geologia) 
PRESENTACIÓ  

Aquesta matèria omple en el Batxillerat un ampli ventall de temàtiques poc o gens tractades en els cursos 
anteriors.  

S’estudiaran les roques i minerals com a font de recursos, els combustibles fòssils (petroli i gas) per obtenir 
energia i les energies alternatives, la tectònica de plaques, els riscos geològics (terratrèmols, volcans, 
avingudes, etc.), els impactes de l’home sobre el medi (contaminació), augment de l’efecte hivernacle, pluja 
àcida, etc.), s’interpretaran mapes diversos (meteorològics, topogràfics, geològics, etc.).  

Es tracta principalment d’aplicar coneixements geològics i d’altres disciplines per analitzar les causes dels 
problemes mediambientals, treballant sempre que es pugui amb casos reals i propers, analitzant les causes i 
proposant solucions.  

Des d’aquesta perspectiva a més d`augmentar el nivell educatiu dels estudiants es pretén preparar els 
alumnes per a nous estudis i professions que s’estan generant en aquest camp.  

 

OBJECTIUS  

Identificar els principals materials geològics (minerals i roques), aprendre alguns mètodes de datació, 
comprendre la dinàmica global del planeta (Tectònica de Plaques), interpretar mapes diversos, descriure la 
dinàmica dels principals sistemes terrestres (atmosfera, hidrosfera, geosfera i edafosfera), conèixer els 
principals recursos de la Terra, enumerar els impactes que l’home produeix en la natura, saber els riscos del 
planeta que ens poden afectar, fer resums dels temes tractats, respectar el medi ambient.  

 

L’AVALUACIÓ  

a. El 80% de la nota correspon a les proves escrites. La nota mitjana de tots els exàmens realitzats en un 
trimestre haurà de ser igual o superior a 5 punts sobre 10 i cap dels exàmens haurà de tenir una qualificació 
inferior a 4 punts sobre 10. 

b. El 10% es determina en funció del compliment de les tasques encomanades (apunts, dossier, treballs a 
lliurar).  

c) 10% de l’actitud a l’aula (atenció, participació, esforç, puntualitat i faltes d’assistència justificades, no 
utilització de telèfons mòbils ni aparells electrònics (MP4, tauletes, etc.) sense autorització del professor/a).  

 

RECUPERACIÓ  

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

La prova extraordinària de setembre de 1r de BTX consistirà en una prova escrita. 
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 Dibuix Tè cnic 

Presentació 

Aquesta assignatura esdevé un instrument de pensament i de comunicació i aglutina una sèrie de continguts relacionats amb la 
representació objectiva molt aplicables a activitats de tipus tècnic i científic i també d’altres de tipus expressiu, creatiu i estètic. La 
capacitació en l’abstracció és el puntal bàsic per superar les dificultats que puguin sorgir en les activitats de lectura de les imatges 
representatives de la realitat tridimensional en el pla i, encara més, en les activitats de producció d’aquestes representacions 
tècniques. 

Objectius 

Consolidar l’aprenentatge de la geometria i els sistemes de representació per aplicar-los a la descripció objectiva de formes i 
espais tan en els dibuixos tècnics com en els artístics. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de raonament en la interpretació de les representacions i, també, en el plantejament i disseny 
de projectes creatius. 

Adquirir habilitat amb els estris de dibuix tradicionals i tecnològics per la concreció de les representacions tècniques i adquirir les 
estratègies i procediments metodològics per a l’obtenció de les solucions. 

En la modalitat del Batxillerat Artístic el tema 13 de Sistema Cònic és fa a primer i el de Tangències a 2n Batxillerat a l’inrevés que 
en la modalitat del Batxillerat Tecnològic. 

Activitats d’avaluació i recuperació 
 Pel que fa al primer de Batxillerat 
El seguiment de l’evolució dels alumnes es durà a terme mitjançant proves teòriques i pràctiques més la realització d’exercicis en 
un dossier. Aquesta nota suposarà el 75% de l’assignatura, la resta el 25% serà la nota que l’alumne/a obtingui en els exercicis de 
l’Autocad. 

Els alumnes en la part de teoria aplicant el 75% han d'obtenir un mínim de 5  per poder sumar al 25% de la nota de l'Autocad. 

Els exercicis s’hauran de resoldre a llapis i es faran a classe i a casa. Se’n valorarà l’exactitud i pulcritud en la seva resolució gràfica. 

Es presentarà un dossier amb tots el exercicis.  La nota de tots els dossiers demanats al trimestre es valorarà amb una sola nota 
que farà promig amb els exàmens d’aquell trimestre. 

Pel que fa a la part pràctica, realitzada amb mitjans informàtics, es valoraran tots els exercicis proposats a classe. A final de cada 
trimestre es realitzarà un examen pràctic. 

La nota de la part de dibuix amb ordinador serà la resultant de valorar fins a un 50% els exercicis i el 50% l’examen pràctic. 

Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d'exercicis, disposició de material, assistència, etc.) seran 
ponderades en la nota trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives podran ser 
penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral.  

Pel que fa al segon del Batxillerat. 

El seguiment de l’evolució dels alumnes es durà a terme mitjançant proves teòriques i pràctiques més la realització d’exercicis en 
un dossier. La nota de l’avaluació serà un 60% la prova teòrica i un 40% els exercicis o làmines. 

Els exercicis s’hauran de resoldre a llapis i es faran a classe i a casa. Se’n valorarà l’exactitud i pulcritud en la seva 
resolució gràfica. Les làmines conten com a 1 examen més en la nota mitja de cada avaluació. 

Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d'exercicis, disposició de material, assistència, etc.) seran 
ponderades en la nota trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives podran ser 
penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral. 

Recuperació d’avaluacions 

L’alumne/a només s’examinarà d’aquelles avaluacions que no tingui aprovades (Geometria Plana, Dièdric i/o Axonomètric). Es 
guardaran les notes de les avaluacions aprovades. A més, l’alumne/a haurà de lliurar el dossier amb tots els treballs fets a classe. 

Recuperació de la matèria en l’examen extraordinari 

L’alumne/a només s’examinarà d’aquelles avaluacions que no tingui aprovades (Geometria Plana, Dièdric i/o Axonomètric). Es 
guardaran les notes de les avaluacions aprovades. A més, l’alumne/a haurà de lliurar el dossier amb tots els treballs fets a classe. 

Recuperació com a matèria del curs anterior 

L’alumne/a que accedeix a segon curs amb Dibuix Tècnic pendent de primer, tindrà una avaluació extraordinària al setembre-
octubre i una altra al març-abril i/o la realització de determinats treballs complementaris que el professor assignarà a cada un 
dels mateixos. 
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L’alumne/a que cursi dibuix tècnic 2 i aprovi recuperarà el dibuix tècnic 1 pendent. 
Temporització 

Es dediquen 4 hores setmanals a 1r i a 2n curs. Durant el primer curs 1 hora es dedica a practicar el dibuix assistit per 
ordinador. Materials didàctics 

Llibres de text: 

1r batxillerat: Gasull Barberà, Ramón i Mas, Bernardo, Dibuix tècnic I. Editorial Casals 

2n batxillerat: Gasull Barberà, Ramón i Mas, Bernardo, Infante, Francesc Dibuix tècnic II. Editorial Casals 

Altres materials: Transparències. Col·lecció de sòlids bàsics. Gravacions videogràfiques. Formes tridimensionals per a croquis i 
acotar. Material fotocopiat addicional. 
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 Física  
Presentació 

La Física és una matèria bàsica per a tots els alumnes que cursen batxillerats de ciències i, per tant, també 
d’elecció aconsellada per els alumnes de ciències de la salut donades les matèries que es trobaran en els 
primers cursos a la universitat 

Els diversos temes es plantegen en termes de la seva evolució històrica tot incidint el la seva importància a 
l’hora d’analitzar la incidència en altres matèries tant pel que fa als seus principis bàsics com a la seva 
metodologia de treball. 

La Física es cursa a 1r i a 2n de Batxillerat a raó de 4 hores setmanals a fi de garantir un bon aprenentatge que 
inclogui acti itats pràctiques diverses tipologies i una bona formació teòrica. 

Objectius 

L’estudi de la llum i els fenòmens que comporta La consolidació de la cinemàtica i la dinàmica 

Un primer anàlisi sobre la complexitat del concepte d’energia El treball del circuit i el fenòmens elèctrics 

seran els objectius del 1r curs 

Els fenòmens periòdics i el moviment de satèl·lits i planetes La introducció de la física relativista i la mecànica 
quàntica L’anàlisi de concepte d’energia i la seva transferència 

Els camps magnètics i elèctrics 

seran les àrees que es treballaran a segon Criteris d’Avaluació 

L’avaluació es basarà en els exàmens escrits, 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: 

80% mitjana dels exàmens. 

10% treballs pràctics, dossiers i exercicis i treball a casa; 10% experiències i l’actitud. 

Es recorda que la matèria és acumulativa i que es podrà avaluar tota la matèria a cada examen a criteri del 
professor. Recuperació 

Per recuperar una avaluació l’alumne haurà de fer un examen específic prèvia orientació del professor. 

Per recuperar la física o la química pendent de 1r, el professor es posarà en contacte amb l’alumne i l’indicarà 
quins conceptes i continguts haurà d’estudiar i la feina que hauria de fer. Posteriorment d’acord amb el 
professor l’alumne haurà de fer un examen. 

Materials didàctics Física I i Física II 

de A. Marín, N Pfeiffer i A. Travesset Ed. Casals 

 

Fotocopies per les pràctiques i altres activitats 
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 Quím ica  
 

Presentació 

La Química del Batxillerat va adreçada a l’alumnat que té interès per la ciència i la tècnica en general. Es 
pretén proporcionar-li una base química sòlida que li permeti fer el lligam amb les idees bàsiques d’altres 
matèries, com ara la Física, la Biologia i les Ciències de la Terra i del medi ambient. Alhora s’estableixen les 
relacions entre la Química i la Tecnologia així com es pretén evidenciar allò que la Química aporta a la 
societat; remarcar l’ús de materials diversos, aplicar els conceptes i tècniques d’estudi de processos 
industrials propers i senzills i tots aquells processos quotidians que ens mostri la Química. Es tracta d’una 
matèria obligatòria pels alumnes del batxillerat de ciències de la salut i d’elecció molt recomanable pels 
alumnes del batxillerat de ciències i tecnologia que hauran de treballar la Química en estudis superiors 
posteriors com es el cas de moltes enginyeries i cicles formatius. La Química es cursa a 1r i a 2n de Batxillerat 
a raó de 4 hores setmanals a fi de garantir un bon aprenentatge que inclogui activitats pràctiques diverses 
tipologies i una bona formació teòrica. 

Objectius 

El domini del canvi químic incloent l’estudi de gasos i dissolucions, junt amb un bon coneixement de 
l’estructura de la matèria i la distribució periòdica dels elements 

La nomenclatura química orgànica i inorgànica 

El control del treball al laboratori i el tractament dels resultats obtinguts seran els objectius del 1r curs 

La consolidació del canvi químic i la estructura de la matèria El domini àgil del treball experimental 

L’estudi dels avenços de la química en els diversos camps 

Diverses temàtiques com l’energia en el canvi químic, la cinètica química i l’equilibri L’estudi d’àcid i bases, 
oxidants i reductors, precipitació,etc. 

seran els objectius que es treballaran a segon Criteris d’Avaluació 

L’avaluació es basarà en els exàmens escrits, 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: 

80% mitjana dels exàmens. 

10% treballs pràctics, dossiers i exercicis i treball a casa; 10% experiències i l’actitud. 

Es recorda que la matèria és acumulativa i que es podrà avaluar tota la matèria a cada examen a criteri del 
professor. Recuperació 

Per recuperar una avaluació l’alumne haurà de fer un examen específic prèvia orientació del professor. 

Per recuperar la física o la química pendent de 1r, el professor es posarà en contacte amb l’alumne i l’indicarà 
quins conceptes i continguts haurà d’estudiar i la feina que hauria de fer. Posteriorment d’acord amb el 
professor l’alumne haurà de fer un examen. 

Materials didàctics Química I i Química II 

de M. D. Masjuan, J Pelegrín Ed. Casals 

 

Fotocopies per les pràctiques i altres activitats 
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 Te cnologia Industrial 
 

 Present ac ió  

És la matèria més significativa del batxillerat tecnològic. L’objectiu d’aquesta matèria és donar una visió 
precisa dels procediments i tècniques industrials per a l’obtenció de productes i béns de consum, al mateix 
temps aprofundir i consolidar en allò que li és propi, tot plegat sense perdre de vista la seva relació amb el 
context científic, social i econòmic. 

 

Objectius 

Els objectius més importants a primer giren al voltant de l'assoliment de coneixements referents a l’energia, 
la seva obtenció i utilització, el coneixement dels materials, la metrotècnia i sistemes de fabricació. 

 

A segon fan referència als principis de la termodinàmica i les màquines tèrmiques, a la hidràulica i 
pneumàtica, als principis de l'electrotècnia i als circuits de control lògics. 

 

La matèria té quatre hores lectives setmanals a cada un dels dos cursos de batxillerat. 

 

Activitats d'avaluació i recuperació 

A 1r i 2n BTX es farà un examen escrit de cada tema i un examen final de tot el trimestre. La nota de cada 
avaluació serà la mitjana dels exàmens de cada tema (40%) i de l’examen final del trimestre (60%). Continguts 
i procediments impliquen el 90% del total de la nota i l'actitud el 10%. 

Tant a primer com segon curs, per aprovar l'assignatura serà imprescindible aprovar els tres trimestres. 

 

A l'inici del segon i tercer trimestre es farà la recuperació de l'avaluació anterior per a aquells alumnes 
suspesos. 

Per al tercer i últim, es farà durant les proves de recuperació de juny (on es tindrà una nova oportunitat de 
recuperar el primer  i segon trimestre, si és el cas). 

Per a la r ec uperació en l 'examen extr aordi nar i de setembre els alumnes s'examinaran 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 tingui pendent la matèria de tecnologies d'un curs anterior s'haurà de posar en contacte amb el 
cap de departament per tal que se li prepari una recuperació. 

Els continguts de primer i segon són diferents en cada curs i per tant caldrà aprovar-los separadament 
(aprovar la tecnologia industrial de segon no implica aprovar la de primer). 

 

S'aplicaran els criteris d'avaluació anteriors a partir d'una assistència mínima del 75%. 

 

Materials didàctics 

Llibre de text. Calculadora científica. Fulls per a apunts i exercicis. 
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Modalitat humanístic i social 
 

 

Matèries comunes d’opció : Llatí I-II /Matemàtiques aplicades a les ciències socials I/II 
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Llatí 
 

Presentació 

 

El Llatí es pot cursar durant els dos anys de batxillerat. Són sis crèdits on es treballa la morfología, sintaxi i 
traducció de textos adaptats o molt senzills. També existeix un temari de cultura. 

 

Continguts. 

 

En el primer any es treballen declinacions, verbs en veu activa, subordinades de relatiu o temporals. A 
més, s’estudia la influència romana a Hispania. 

 

En el segon any, veu passiva, pas d’activa a passiva, subordinades, oracions d’infinitiu i participi. Els autors 
més importants de la Literatura Llatina. 

 

Avaluació i recuperació. 

 

El procediment d’avaluació és mitjançant un seguit de proves directament relacionades amb el que es fa a 
classe. El promig de totes les notes és la nota d’avaluació. 

 

Les avaluacions es recuperen en el trimestre següent en exàmens que valen de recuperació als alumnes 
suspesos i de repàs als que ja han aprovat. 

 

La matèria que es demani dins l’examen últim o extraordinari per als alumnes que no hagin assolit 
l’aprovat al llarg del curs requerirà les destresses bàsiques indispensables. 

 

Els alumnes que portin a segon la materia de primer tindran dues possibilitats de recuperar la materia 
pendent en exàmens fets  a l’abril. 
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Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 
 

Presentació 

Les Matemàtiques dins dels estudis de Batxillerat i concretament en la modalitat Humanitats i Ciències 
Socials tenen com a objectiu principal desenvolupar diverses facetes, el raonament, l’anàlisi, l’observació, 
la deducció. Totes aquestes facetes fan que la seva presència en els estudis de batxillerat completi la 
formació de l’alumne i li doni una preparació preuniversitària per accedir a estudis superiors. El contingut 
d’aquesta matèria s’enfoca primordialment a tot el que és l’àmbit de l’economia i les Ciències Socials. 

Continguts 

El contingut de les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials es desenvolupa en dos Cursos : 1r Curs: 

Destaquem el càlcul algebraic (polinomis, resolució de diversos tipus d’equacions i la posterior aplicació a la 
resolució de problemes). 

L’estudi de les funcions reals (taules, gràfiques , estudi dels límits …) dóna una base sòlida per plantejar i 
resoldre problemes de tipus econòmic i de tipus sociològic (evolucions de poblacions …). 

Matemàtica comercial (nterès compost , Anualitats , TAE ,…). 2n Curs: 

El programa que es desenvolupa a segon Curs és també el programa que es demana (fins al moment) a les 
Proves d’accés a la Universitat. 

Destaquem tres blocs : 
Bloc 1: Àlgebra: matrius, determinants, sistemes d’equacions lineals i resolució de problemes amb sistemes.  
Bloc 2: Programació lineal amb dues variables 
Bloc 3: Funcions: la derivació i les seves aplicacions. Resolució de problemes d’optimització. 
Criteris d’avaluació 

1.- Superar els controls que, en nombre de 2 o 3 es fan per avaluació.  
2.- Dur els deures fets. 
3.- Fer els treballs relacionats amb alguna de les unitats programades.  
4.- Dur a classe el material de treball de la matèria. 
5.- Presentació acurada dels treballs i dels controls. 
6.- Participació en el desenvolupament de la classe, responent correctament les preguntes del professor.  
7.- Us correcte del lèxic matemàtic. 
8.- Actitud respectuosa amb el professor i els companys. 
 

La nota final d’avaluació serà el 85% de les notes dels controls realitzats i el 15% dels treballs realitzats i de l’actitud a 
l’aula (atenció, participació, esforç,....). 9  

9.- La nota de fi de curs és la mitjana de les notes de les tres avaluacions. 

Criteris de recuperació 

1.- Fer un examen sobre la matèria qualificada insuficient en la avaluació anterior  

2.- Constància en l’esforç per superar la matèria. 

3.- El juny es farà un examen de recuperació per aquells alumnes que tinguin suspesa l’assignatura; en aquest cas la 
qualificació serà un cinc (Suficient). 

4.- Els alumnes que no aprovin les matemàtiques el juny, faran una prova extraordinària a principi del mes de setembre; 
en aquest cas la qualificació serà de cinc ( Suficient). En el cas que l’alumne sigui avaluat negativament i passi a 2n. Batx. 
farà una prova extraordinària el mes d’abril. 

2n. Batx 

Els alumnes que no aprovin les matemàtiques el maig, faran una prova extraordinària el mes de juny; en aquest cas la 
qualificació serà de cinc ( Suficient).  
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Matèries de modalitat 
 

Matèries de modalitat 

Ciències i tecnologia 

Biologia I i II 

Ciències de la Terra (geologia) I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Física I i II 

Química I i II 

Tecnologia Industrial I i II 

Humanitats i ciències socials 

Economia  

Economia d’Empresa I i II 

Geografia 

Història de l’Art 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Arts 

Cultura Audiovisual 

Dibuix Artístic I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Disseny 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Volum 
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 Economia  
 
Presentació  
 
La finalitat de l’Economia, dins d’aquesta modalitat, és la de garantir el millor coneixement possible de 
l’origen de les causes i els efectes dels fenòmens econòmics que es generen en les societats actuals.  
 
Objectius competencials 
 
1- Entendre el funcionament general del sistema econòmic d’economia mixta o de mercat. 
2- Reconèixer la interdependència entre les diferents variables implicades en l’activitat econòmica, tant a nivell 
nacional com internacional. 
3- Utilitzar adequadament tècniques elementals de tractament, representació i interpretació de dades econòmiques, 
per tal d’analitzar-ne l’estructura, l’evolució i la seva interrelació. 
4- Mostrar una opinió raonada sobre els fets econòmics, socials i polítics de l’actualitat, tot argumentant i debatent els 
seus propis punts de vista. 
5- Mostrar una actitud crítica en la valoració de l’aplicació de determinades mesures de política econòmica que prenen  
els governs, essent conscients de com les decisions preses impliquen un procés polític d’elecció entre objectius, en part 
contradictoris o incompatibles, que són reflex dels diferents interessos econòmics i polítics en joc. 
6- Analitzar i valorar críticament les repercussions de l’activitat econòmica de l’ésser humà sobre el medi ambient i  
sobre la qualitat de vida, tant present com futura dels éssers humans. 

 

Activitats d’avaluació i recuperació 
 
Criteris d’avaluació  
Es tindrà en compte, a més de l’assistència i seguiment  de les classes, la correcta realització d’exercicis i casos pràctics 
proposats pel professor, tant els fets a classe com els fets a casa, ja siguin obligatoris com voluntaris, així com la 
superació d’una prova o control avaluador en finalitzar cadascun del temes estudiats.  
La nota obtinguda en les activitats, els exercicis i els casos pràctics proposats representarà el 20% de la nota final. 
L’altre 80 %  correspondrà a la nota obtinguda en les diferents proves avaluadores realitzades al llarg de tot el curs. 
Caldrà haver-les aprovat totes, o bé haver-ne aconseguit una nota mínima de 4, per calcular la corresponent  mitjana 
aritmètica i  poder així aprovar el crèdit i la matèria.  
Recuperació  
Aquells alumnes que hagin 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 setembre, de 
totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat durant l’estiu. Els criteris 
d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 
Recuperació de l’assignatura d’Economia pendent del curs anterior 
Per aquells alumnes de 2n de batxillerat que tinguin pendent l’assignatura d’Economia de primer, hi haurà una prova de 
recuperació de matèries pendents, que serà fixada pel centre al mes d’abril. 
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs anterior fent un examen per trimestre de la matèria,  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 i del propi alumne. 
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 Economia i Organització d’Empresa  
 Presentació  

L’assignatura d’Economia d’Empresa és matèria de modalitat del batxillerat Ciències Socials i Humanitats que 
s’imparteix al llarg de 2 cursos acadèmics (6 crèdits). Comencem oferint una visió general dels conceptes fonamentals 
de l'Economia de l'Empresa, per a continuació centrar-nos en els processos de direcció i administració d'empreses. Amb 
aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. 

Objectius i adquisició de competències  

 
Amb aquesta assignatura de modalitat es pretenen assolir els objectius generals següents:  
 
1- Tenir una visió global de l’empresa com a un sistema organitzat de mitjans materials, humans i financers, amb 
objectius prèviament planificats molt precisos que cal assolir amb eficiència. 
2- Conèixer els trets diferencials que caracteritzen la gestió de les diferents àrees d’actuació de l’empresa: 
aprovisionament, RR. HH., finançament i inversió, producció i  distribució i comercialització. 
3-  Aprendre a  avaluar, analitzar i interpretar la situació patrimonial i financera de les empreses. 
4-  Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses, posant especial 
èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, així com en els processos d’informació, gestió, planificació, 
organització i control empresarial. 
5-  Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats generadores de valor de l'empresa: 
finances, producció, recursos humans i màrqueting. 
6-  Conèixer els trets bàsics de la gestió dels subsistemes: financer, de producció,  humà i de màrqueting. 
7-  Elaboració i presentació d’un projecte empresarial, individual o en grup, a realitzar durant el curs. 
8-  Analitzar i comprendre l’impacte que qualsevol activitat econòmica realitzada per una organització empresarial 
genera sobre l’entorn més immediat i sobre la societat que l’acull. 

 
Activitats d’avaluació i recuperació 
 
 Criteris d’avaluació  
 
Per a la correcta avaluació dels coneixements adquirits per cada alumne, es tindrà en compte l’assistència i seguiment 
de les classes, la correcta realització dels exercicis i casos pràctics, tant els fets a classe com a casa, ja siguin obligatoris 
com voluntaris, així com la superació d’una prova avaluatòria en finalitzar cadascun del temes estudiats.  
 
La nota obtinguda en les activitats, exercicis i casos pràctic proposats representarà el 20% de la nota final. L’altre 80 %  
correspondrà a la nota obtinguda en les diferents proves avaluatòries realitzades al llarg del curs. Caldrà haver-les 
aprovat totes, o bé haver-ne aconseguit una nota mínima de 4, per calcular la corresponent  mitjana aritmètica i  poder 
així aprovar el crèdit i la matèria.  
 
L’assistència, correcció i grau de participació a les classes –al llarg de  tot el curs-  representarà també un factor  
important a tenir en compte en la nota final de curs obtinguda. 

  
Recuperació de l’assignatura d’Economia d’Empresa de primer de  batxillerat 
 
Aquells alumnes que hagin suspès l’avaluació podran recuperar la nota dels exàmens ja realitzats 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 setembre, de 
totes les avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat durant l’estiu. Els criteris 
d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 

 
Recuperació de l’assignatura d’Economia d’Empresa pendent del curs anterior  
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Hi haurà una prova de recuperació de matèries pendents, fixada pel centre al mes d’abril. 
També es podrà recuperar l’assignatura no aprovada  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 ja assenyalats. 

 
Recuperació de l’assignatura d’Economia d’Empresa de segon de batxillerat 
 
Aquells/es alumnes que hagin suspès una 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 maig, una prova i/o activitat de recuperació, d’una o 
més avaluacions. 
 
Els alumnes que al mes de maig 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. 
 
Materials didàctics  
 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre i del propi alumne. 
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Geografia  
 

Presentació 

La Geografia estudia la relació entre les societats humanes i el medi, localitza els fenòmens que es produeixen com a 
fruit d’aquesta relació i, finalment, identifica les diferents regions que resulten d’aquests fenòmens, així com els fluxos i 
nodes que les articulen. La Geografia contribueix decisivament a oferir pautes de comprensió i interpretació de tot el 
que succeeix al planeta i del que passa en el nostre entorn més immediat. La Geografia de Batxillerat s’enfoca des de la 
perspectiva d’una geografia regional de Catalunya i Espanya dins Europa i el món. 

 

Objectius i adquisició de competències  

1- Entendre l’espai geogràfic espanyol i català com espais dinàmics, resultat de la combinació de processos socials, 
econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un determinat marc territorial i temporal. 

2- Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i interrelacionat, en el qual es donen alhora 
processos d’uniformització dels sistemes econòmics i de desigualtat econòmica. 

3- Comprendre i valorar les relacions que existeixen entre els territoris que integren l’Estat espanyol i la Unió Europea i 
desenvolupar actituds de coneixement, apreciació i cooperació, superant estereotips i prejudicis. 

4- Adquirir una consciència crítica. Conèixer l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i 
cultural i valorar les decisions que afecten la gestió dels recursos i l’ordenació del territori. 

 

Activitats d’avaluació i recuperació 

 

Criteris d’avaluació 

La puntuació final s’obtindrà de la manera següent: 

- Dues proves objectives per trimestre sobre continguts conceptuals segons el model PAU 2016 [80% nota]. 

- Diversos exercicis d’interpretació i anàlisi de fonts cartogràfiques, quadres estadístics, gràfics, etc. [20% nota]. 

Es valorarà la capacitat d’anàlisi, comunicació i síntesi. Es tindrà en compte una correcta estructura i organització de la 
resposta, l’ordre lògic, la precisió, el rigor conceptual, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació, la riquesa 
del llenguatge i vocabulari específic de la Geografia, així com la correcció gramatical i ortogràfica. 

 

Recuperació 

Aquells alumnes que han suspès una 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 maig, una prova i o activitat de recuperació, d’una o 
més avaluacions. 

 

Els alumnes que al mes de maig 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. 

 

Materials didàctics 

Es dediquen 4 hores setmanals per desenvolupar el programa. Una d’aquestes serà de treball pràctic amb utilització de 
fonts diverses. Es proporcionarà setmanalment el material necessari per realitzar els exercicis d’interpretació i anàlisi. 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Història del Món Contemporani 
 

Presentació  

La matèria d’Història del Món Contemporani té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats 
per ubicar-se en el món d’avui, per conèixer els orígens i les causes dels problemes socials actuals, i aprendre a 
participar en la societat amb coneixement de causa. En aquest curs es treballa la Història Contemporània d’Europa, 
principalment, i també de la resta de continents.  

 

Objectius i adquisició de competències  

1- Conèixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, els fets i esdeveniments rellevants de la història 
del món contemporani, segles XIX, XX i XXI, valorant la seva significació històrica i les seves repercussions en el present.  

2- Comprendre i interrelacionar alguns dels principals processos econòmics, socials, polítics, culturals i tecnològics que 
configuren la història recent, identificant els seus trets més significatius i les seves interrelacions,  analitzant els factors 
que els han conformat.  

3- Adquirir una visió global del món contemporani que, conjugant la dimensió local i internacional en l’explicació dels 
processos, faciliti l’anàlisi de les situacions i dels problemes del present, considerant tant els antecedents històrics com 
les relacions d’interdependència.  

4- Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informacions procedents de diverses fonts històriques i la proporcionada 
pels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-les de forma convenient per tal d’establir 
hipòtesis de treball i elaborar explicacions històriques aplicant el vocabulari específic de la història contemporània amb 
precisió i rigor.  

5- Mantenir una actitud solidària davant dels problemes socials del món d’avui, tot rebutjant les desigualtats i la 
intolerància i valorant la pau, els drets humans i la democràcia com a drets fonamentals  

6- Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions i 
alternatives a través el diàleg, l’empatia i la cooperació.  

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  un 20% de la nota final de 
l’avaluació. 

- Les proves objectives o exàmens seran valorats un 80% 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 setembre, de 
totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat durant l’estiu. Els criteris 
d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 

Recuperació de l’assignatura d’Història del Món Contemporani pendent del curs anterior 

Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre al mes d’abril. 
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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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 Història de l’Art  
 

Presentació  
 
La matèria d’Història de l’Art té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per valorar les 
obres d’arquitectura, escultura i pintura més importants que ens han deixat els nostres avantpassats i també les obres 
importants d’artistes actuals.  
En aquest curs es treballa principalment l’Art grec i romà, lleugerament l’Art medieval, Renaixement i Barroc i sobretot 
l’Art Contemporani: s. XIX, XX i XXI 
 
Objectius i adquisició de competències  

 
1-  Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions socials al llarg de la història.  
2- Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica, utilitzar-
la amb precisió i rigor i aplicar-la a l’esquema d’un mètode d’anàlisi i interpretació de les obres d’art.  
3- Entendre les obres d’art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides 
per si mateixes i valorades com a documents testimonials d’una època i una cultura concretes.  
4- Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions artístiques més destacades dels 
principals estils de la història de l’art occidental, situar-les en les coordenades d’ espai i temps, descobrir-ne les 
connexions explicatives amb el context social i històric i sintetitzar-ne les significacions i els processos diacrònicament 
observables, tot relacionant-los amb els estils precedents i consegüents.  
5- Conèixer els grans corrents de la creació artística contemporània i reflexionar sobre el paper de l’art i dels i les 
artistes en el món actual.  
6- Analitzar autors, obres i temes d’estils rellevants en la producció artística dins l’àmbit de la història de Catalunya, 
caracteritzant els elements particulars a partir de l’observació directa i indirecta.  
7- Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació, com a font de 
riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures i rebutjant els comportaments que el deterioren.  
 
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 20% de la nota final 
de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorades en un 80% de la nota final de l’avaluació.  
Recuperació  
Aquells alumnes que han suspès una 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 maig, una prova i o activitat de recuperació, d’una o 
més avaluacions. 
Els alumnes que al mes de maig 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. 
 
Materials didàctics 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Literatura Castellana  

Presentación 

 

Esta materia pretende dar simultáneamente una visión diacrónica más profunda de la evolución de la literatura 
como componente de la cultura mediante el análisis detenido de una serie de obras de las diversas épocas. Todo 
ello tiene como finalidad no sólo el fomentar el gus to por la lectura, sino proporcionar una metodología que 
permita al alumno adentrarse autónomamente en el universo de cada obra sin perder de vista el contexto histórico. 

 

Criterios de calificación y de recuperación: 

 

1.- La nota de cada evaluación será el resultado de promediar las notas correspondientes a cada lectura realizada 
desde la nú- mero 1 hasta la última en ese momento. Esto es, la nota de la 2ª evaluación se obtendrá 
promediando las lecturas realizadas durante ese segundo periodo (por ejemplo, las lecturas números 3 y 4) junto 
con las anteriores (las números 1 y 2, que ya habrían promediado entre sí para la nota de la 1ª evaluación). Así, la 
nota final será la media aritmética de las notas de las seis lecturas obligatorias. 

2.- La nota correspondiente a cada lectura se obtendrá promediando el examen escrito y las actividades 

(ejercicios, comentarios orales en clase, trabajos, etc.). Al examen no se le dará un valor inferior al 60% de la nota 

global. 

3.- En los ejercicios escritos y exámenes se aplicarán los mismos criterios de corrección que en las PAU, esto es, 

descuento de 0,10  puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos de la nota global. 

4.- No se repetirán exámenes, salvo en circunstancias excepcionales justificadas documentalmente. 

5.- Durante el curso el alumno podrá recuperar la evaluación suspendida mediante exámenes o trabajos escritos 
que le permitan mejorar las notas de las lecturas y con ello mejorar el promedio hasta actualizarlo en la nota de 5. 
Salvo que el profesor lo considere oportuno, dicho sistema de recuperación durante el curso se aplicará sólo una 
vez para cada lectura. 

6.- Habrá un examen extraordinario de recuperación en junio. Dicho examen, único para todos los alumnos de un 
mismo nivel, puede ser del tipo de la prueba de Literatura Castellana en las PAU, ajustado a los contenidos 
mínimos exigibles para aprobar  la materia. 
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 Literatura Catalana  
Presentació 
L’assignatura optativa de Literatura catalana té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de 
l'alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en les matèries comunes de llengua i literatura 
del batxillerat. L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura de sis obres 
contemporànies.  

L’alumne/a ha de portar a classe el llibre de la lectura corresponent per tal de poder seguir les explicacions i 
la lectura conjunta . En cas contrari,  i si es fa d’una manera reiterada,  pot comportar també un descompte a 
la nota.  

Les absències i els retards a classe, si són injustificats, com també l’ús inadequat del mòbil o altres conductes 
sancionables dins l’aula, poden comportar un descompte numèric sense límit en la nota final de cada 
avaluació. 

L’alumne/a haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe, tant oralment com per escrit. 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 d’avaluació 
L’avaluació de l’alumne/a es fa de forma continuada, per tant es valoren tots els treballs, redaccions, 
lectures, comentaris , dossiers i exercicis fets dins i fora de l’aula i  d’obligada realització per part de 
l’alumne/a. Constitueixen un 25 % de la nota. 

El 75 % restant correspon als exàmens. Es realitzarà un examen, com a mínim, per lectura . La lectura 
suspesa es podrà recuperar  mitjançant un examen de recuperació. 

La nota del curs és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions. Si l’alumne/a  no hagués aprovat 
s’examinarà de tota la matèria del curs en un examen extraordinari.  

No es repetirà la convocatòria de cap examen, excepte en aquells casos excepcionals d’absència justificada 
amb document oficial. 

Als exercicis escrits i exàmens s'hi aplicaran els mateixos criteris de correcció normativa que a l'actual Prova 
d'Accés a la Universitat de Literatura catalana. 

 



 

 

 Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020          
 

                                         

48 

  Literatura universal  
1.Presentació  

Les cultures sempre han fet servir les paraules més enllà de la comunicació immediata. Des de l'antiguitat ens ha 
pervingut una pràctica, un costum artístic, una manera d’expressar l'esperit humà a través de formes i codis que ara 
anomenem poesia, narració o teatre, és a dir, literatura. Cada cultura ha bastit un espai literari propi, una tradició, 
anomenada cànon, que s’ha transmès i ha crescut al llarg de les diferents tendències i èpoques. Les llengües, així, han 
teixit un món d'escriptura compartida, que nosaltres estudiarem sota l’etiqueta de “Literatura universal”, però que 
amalgama la literatura occidental.  

 
L’objectiu de la matèria és ser coneixedors dels textos i dels autors/es cabdals de la literatura occidental. Així mateix, 
l’alumnat aprendrà a analitzar un text literari, a contextualitzar-lo i a interpretar-lo en funció de les exigències de cada 
època literària en correspondència al nostre temps.  

 

Necessàriament s’utilitzaran traduccions, com a mecanisme també artístic que posa a l’abast obres escrites des del grec 
clàssic al rus. La llengua vehicular de la matèria és el català.  

2. Tipus i criteris d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, es dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera 
que a la segona, ja que cada trimestre recull els aspectes essencials de l’anterior. 

2) La nota de cada avaluació vindrà donada sobretot pel resultat de l'examen o exàmens trimestrals i de les activitats 
pràctiques que es proposin. Però a més cada professor/a pot tenir en compte, per tal d'arrodonir la nota, el treball 
regular a classe -tant escrit com oral- i altres activitats proposades. 

3) Les absències i els retards a classe, si són injustificats, com també l’ús inadequat del mòbil o no portar a classe les 
lectures obligatòries, poden comportar un descompte numèric sense límit en la nota final de cada avaluació. 

4) L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe, tant oralment com per escrit. 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. 

5) No es repetirà la convocatòria de cap examen, excepte en aquells casos excepcionals d'absència justificada amb 
document oficial. 

Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

1) Si convé, hi haurà proves específiques parcials de recuperació de lectures. 

2) A final de curs es farà la mitjana ponderada de les tres avaluacions. Si l’alumne/a no hagués superat la matèria, tindrà 
un examen extraordinari de recuperació. 
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Modalitat arts 
 

 

Matèria comuna d’opció : Fonaments de les Arts I-II 
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Fonaments de les Arts 
 Presentació  

La matèria de Fonaments de les Arts I té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per 
valorar les obres d’arquitectura, escultura, pintura, mobiliari, cerámica, joieria… més importants que ens han deixat els 
nostres avantpassats fins al neoclassicisme. 

En aquest curs es treballa principalment l´art antic de les etapes de la Prehistòria, les Antigues Civilitzacions 
(Mesopotàmia i Egipte), l’art clàssic (grec i romà), l’art medieval (bizantí, islàmic, prerromànic, romànic i gòtic), l´art del 
renaixentista, el barroc i el rococó. 

 Objectius competencials  

Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions socials al llarg de la història. 
Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica, utilitzar-la 
amb precisió i rigor i aplicar-la a l’esquema d’un mètode d’anàlisi i interpretació de les obres d’art. 
Entendre les obres d’art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides 
per si mateixes i valorades com a documents testimonials d’una època i una cultura. 
Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions artístiques més destacades dels principals 
estils de la història de l’art occidental, situar-les en les coordenades espaciotemporals, descobrir-ne les connexions 
explicatives amb el context social i històric i sintetitzar-ne les significacions i els processos diacrònicament observables, 
tot relacionant-los amb els estils precedents i consegüents.  
Conèixer els grans corrents de la creació artística i reflexionar sobre el paper de l’art i dels i les artistes en el món actual. 
Analitzar autors, obres i temes d’estils rellevants en la producció artística dins l’àmbit de la història de Catalunya, 
caracteritzant els elements particulars a partir de l’observació directa i indirecta. 
Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació com a font de riquesa 
i llegat que cal transmetre a les generacions futures i rebutjant els comportaments que el deterioren. 
 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, exercicis per reforçar els coneixements lliurats i retornats puntuats per la professora, les tasques 
periodiques encomanades a clase (deures), les actituds envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, 
seran valorades en un 30% de la nota final de l’avaluació. 

Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 70% de la nota final de l’avaluació. 

 Recuperació  

Aquells alumnes que han suspès una avaluació podran recuperar la nota dels exàmens amb una única prova durant 
l’avalua ció següent. En cas de no superar la matèria es proposarà, al maig, una prova i o activitat de recuperació, d’una 
o més avaluacions. 

Els alumnes que al mes de maig 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 Fonaments de l’arts I  pendent del curs anterior Hi haurà una prova de recuperació de 
pendents fixada pel centre al mes d’abril. 

També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs anterior fent un examen per trimestre de la matèria i amb la 
pre sentació 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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Matèries de modalitat 
 

Matèries de modalitat 

Ciències i tecnologia 

Biologia I i II 

Ciències de la Terra (geologia) I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Física I i II 

Química I i II 

Tecnologia Industrial I i II 

Humanitats i ciències socials 

Economia  

Economia d’Empresa I i II 

Geografia 

Història de l’Art 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Arts 

Cultura Audiovisual 

Dibuix Artístic I i II 

Dibuix Tècnic I i II 

Disseny 

Història del Món Contemporani 

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Literatura Universal 

Volum 
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Cultura audiovisual  

Presentació 

Aquesta matèria vol dotar l’alumnat de la capacitat per analitzar, comprendre, relacionar i interpretar les 
diferents manifestacions artístiques, socials i culturals produïdes amb mitjans tecnològics audiovisuals. A partir del 
coneixement dels conceptes, els llenguatge i els procediments bàsics de creació d’imatges fixes i en moviment i la 
producció de missatges audiovisuals l’alumnat adquirirà la destresa necessària per esdevenir un consumidor crític i 
alhora un comunicador i productor capaç d’intervenir en el complex món de la creació audiovisual. Objectius 
Conèixer el llenguatge, els codis, els valors expressiu i els aspectes tècnics de mitjans audiovisuals com la fotografia, 
el vídeo, el cinema i la televisió. Produir imatges fixes i en moviment amb correcció tècnica i amb intencionalitat 
expressiva capaces de transmetre missatges amb diferent finalitats comunicatives. Valorar i entendre els missatges 
visuals i audiovisuals produïts per la cultura de comunicació de masses actual i mantenir una actitud crítica i 
responsable en el seu consum. Adquirir la destresa suficient per desenvolupar projectes tant de manera individual 
com en grup, tenint cura dels materials tecnològics a l’abast. 

Activitats d’avaluació i recuperació 

La valoració dels exercicis es distribueix en dos grans blocs: els continguts conceptuals i les produccions pràctiques 
(individuals i en grup). Es té en compte de manera especial l’adquisició de la habilitat en la manipulació dels mitjans 
tecnològics, la cooperació en la producció i la destresa tècnica per a l’obtenció de resultats significatius i creatius. La 
puntuació final s’obtindrà de la manera següent: -les activitats relacionades amb els continguts conceptuals (40% de 
la nota final), i -les activitats que desenvolupen els continguts procedimentals (60% de la nota final). Les actituds 
positives a classe (participació, interès, realització puntual d’exercicis, disposició de material, assistència, etc. ) seran 
ponderades en l’avaluació trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives 
podran ser penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral. 

Recuperació d’avaluacions: Per recuperar una avaluació suspesa caldrà lliurar de nou tots els treballs que els 
alumnes no han aprovat o que no han estat presentats. El professor comunicarà a l’alumne si alguns dels continguts 
de l’avaluació suspesa cal recuperar-los amb algun exercici diferent del que havia proposat a tot el grup classe 
quan els requeriments tècnics o de motivació així ho exigeixin. 

Per a la recuperació de la matèria en l’examen extraordinari de setembre és requisit necessari : 1 Presentar tots el 
treballs del curs. 

2. Realitzar una prova escrita: Per superar la matèria cal obtenir l’aprovat en la mitjana de tots el treballs pendents i 
aprovar, també, l’examen escrit. 

Recuperació com a matèria pendent de curs anterior: 

Realització de diversos exercicis teoricopràctics al llarg del curs i la realització d’una prova escrita. Per superar la 
matèria cal obtenir l’aprovat en la mitjana de tots el treballs pendents i aprovar, també, l’examen escrit. 

 

Temporització Es dediquen 4 hores setmanals durant el 1r curs i 2h setmanals en l’optativa de 2n curs 

La meitat del temps es dedica a les activitats pràctiques d’aprenentatge amb els equips fotogràfics, videogràfics i 
infogràfics, i es realitzen tant treballs individuals com en grup. Materials didàctics Dossier d’apunts de classe amb 
els continguts teòrics bàsics i els enunciats dels exercicis de treball. 
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 Dibuix artístic 

Presentació 

El dibuix fa possible representar e interpretar la realitat sobre un suport bidimensional, tan si es parteix dels 
referents naturals i artificials que podem observar directament com si ens endinsem en el món dels pensaments, les 
emocions i els sentiments que experimentem en la percepció d’aquella realitat. Aquest llenguatge visual portador de 
valors estètics es basa, per una banda, 

en el pensament objectiu i racional que permet produir imatges representatives i descriptives, i per l’altra banda, 

en el pensament subjectiu i imaginatiu que fa possibles imatges que són fruit de la interpretació i de la creativitat. 

Objectius 

Descriure gràficament objectes i espais, naturals i artificials, observats del natural tot atenent a les seves 
característiques visuals: forma, il·luminació, color, textura, mida, proporció, perspectiva... Compondre imatges amb 
mitjans graficoplàstics bidimensionals a partir de referents exteriors o de la imaginació personal per tal d’expressar 
de manera creativa les emocions, els pensaments o les sensacions. Adquirir destresa en l’ús dels mitjans de dibuix 
així com de la terminologia específica. Saber identificar i explicar els valors estètics i els valors semàntics presents 
en les obres artístiques del patrimoni cultural. 

 

Activitats d’avaluació i recuperació 

Per aprovar la matèria és necessari haver lliurat tots els exercicis proposats. Els alumnes conservaran tots els 
exercicis lliurats i realitzats a classe. A demanda del professor tindran que presentar-los en qualsevol moment del 
curs si així ho demana. La nota es calcularà en base als següents percentatges: -el 60% correspondrà a la mitjana 
proporcional del treballs pràctics -el 40% correspondrà a la mitjana proporcional del treballs teòrics i exàmens. Les 
actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d’exercicis, disposició de material, assistència, 
etc. ) seran ponderades en l’avaluació trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds 
negatives podran rebaixar la puntuació trimestral fins a un 20% de la puntuació obtinguda 

Per recuperar una avaluació suspesa caldrà lliurar satisfactòriament tots els treballs no aprovats i els no presentats. 

Recuperació com a matèria pendent de curs anterior: La superació de la primera avaluació de la matèria de Dibuix 
artístic de 2n amb una qualificació de 6 o superior permetrà obtenir la recuperació de la matèria pendent de 1r. 
Aquest criteri podrà aplicar-se a les avaluacions següents si no s’obté la recuperació en la primera avaluació. 

Els alumnes que no hagin cursat mai la matèria de dibuix artístic de 1r (perquè vénen d’una modalitat diferent de 

batxillerat) presentaran exercicis del currículum de 1r. proposats pel professor de 2n. 

1. Per poder recuperar la matèria tant de 1r com de 2n de Batxillerat en la prova extraordinària és necessari 

presentar tots el treballs del curs i que tinguin el nivell adequat per a ser aprovats. 

2. Per segon realitzar un examen proposat pel professor on obligatòriament haurà una o varies figura humanes 

(escultura de guix) , draps i figures geomètriques. 

Per als alumnes de primer l’examen proposat pel professor hi haurà diversos objectes o formes geomètriques i draps. 

Per superar la matèria cal obtenir l’aprovat tant en la mitjana de tots el treballs pendents com en l’examen 
extraordinari. 

Temporització Es dediquen 4 hores setmanals tan a 1r com a 2n curs. Gairebé tres quartes parts del temps es dedica 
a les activitats pràctiques d’aprenentatge amb l’observació i la presa d’apunts, la realització d’esbossos i l’elaboració 
del treball final dels exercicis. 

Materials didàctics: L’alumne/a haurà de disposar de material artístic divers (llapis, grafits, carbonets, ceres, pastels, 

retoladors, guaixos, aquarel·les, etc.) així com diferents suports adequats (papers, cartolines i cartrons de dibuix) 
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 Disseny 

Presentació 

Aquesta matèria dóna a conèixer els mecanismes i condicions del disseny de les imatges gràfiques, els 
objectes i els espais que ens envolten, i aporta a l’alumnat les eines per a la seva comprensió alhora que 
l’introdueix en els mètodes de la pràctica projectual. 

El món del disseny pren per centre d’interès elements i espais quotidians a l’abast de l’alumnat, que els 
estudia, relaciona i modifica per tal de crear-ne de nous o trobar millores als existents en un procés que 
investiga tant en el món de les formes com 

en la funció que imatges, objectes i espais hauran d’acomplir. Objectius 

Observar i reflexionar sobre les relacions entre el disseny i la indústria, l’art, la invenció i la moda, així com les 

implicacions entre mercat i cultura que fan servir el disseny com a suport. 

Aplicar els diversos Sistemes de Representació (amb tècniques tradicionals o amb les tecnològiques) segons les 

seves utilitats envers la projectació, palesant els seus avantatges i inconvenients específics. 

Copsar la relació existent entre disseny i projectació, tot distingint entre les diferents vies projectuals i les seves 

utilitats i aplicar-les a la producció d’imatges gràfiques, al packaging, els displays, la moda, els objectes i els 

espais. 

Activitats d’avaluació 

Donat el caràcter experimental i pràctic de la matèria es valoraran els processos de treball, els resultats 
graficoplàstics i la presentació de cadascun dels projectes. Complementaran l’avaluació les reflexions orals i 
escrites sobre continguts teòrics, les intervencions programades a classe i els exàmens. 

Per aprovar la matèria és necessari haver lliurat tots els exercicis proposats. 

Els alumnes conservaran tots els exercicis lliurats i realitzats a classe. A demanda del professor hauran de 

presentar-los en qualsevol moment del curs si així ho demana. 

La nota es calcularà en base als següents percentatges: 

-el 60% correspondrà a la mitjana proporcional del treballs pràctics 

-el 40% correspondrà a la mitjana proporcional del treballs teòrics i exàmens. 

Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d’exercicis, disposició de material, 
assistència, etc.) se-ran ponderades en l’avaluació trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, 
mentre que les actituds negatives podran rebaixar la puntuació trimestral fins a un 20% de la puntuació 
obtinguda 

Per poder recuperar la matèria en la prova de juny és necessari presentar tots el treballs pendents del curs i 
realitzar un examen. Per superar la matèria cal obtenir l’aprovat tant en la mitjana de tots el treballs 
pendents com en l’examen extraordinari. 

La qualificació final resultant no podrà ser superior a 5. 

Temporització 

Té una dedicació de 4 hores setmanals durant el 2n 

curs. Materials didàctics 

S’aconsella bibliografia per a cada crèdit i es lliuren fotocòpies de temes puntuals. 

L’alumne/a haurà de disposar al llarg del curs, a més dels estris habituals de dibuix, materials diversos com 

cartolines, cartrons, 

xapes, filferros, cordills, plàstics... amb els quals realitzarà prototips i maquetes. 
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 Dibuix Tè cnic 

Presentació 

Aquesta assignatura esdevé un instrument de pensament i de comunicació i aglutina una sèrie de continguts relacionats amb la 
representació objectiva molt aplicables a activitats de tipus tècnic i científic i també d’altres de tipus expressiu, creatiu i estètic. La 
capacitació en l’abstracció és el puntal bàsic per superar les dificultats que puguin sorgir en les activitats de lectura de les imatges 
representatives de la realitat tridimensional en el pla i, encara més, en les activitats de producció d’aquestes representacions 
tècniques. 

Objectius 

Consolidar l’aprenentatge de la geometria i els sistemes de representació per aplicar-los a la descripció objectiva de formes i 
espais tan en els dibuixos tècnics com en els artístics. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de raonament en la interpretació de les representacions i, també, en el plantejament i disseny 
de projectes creatius. 

Adquirir habilitat amb els estris de dibuix tradicionals i tecnològics per la concreció de les representacions tècniques i adquirir les 
estratègies i procediments metodològics per a l’obtenció de les solucions. 

En la modalitat del Batxillerat Artístic el tema 13 de Sistema Cònic és fa a primer i el de Tangències a 2n Batxillerat a l’inrevés que 
en la modalitat del Batxillerat Tecnològic. 

Activitats d’avaluació i recuperació 
 pel que fa al primer de Batxillerat 
El seguiment de l’evolució dels alumnes es durà a terme mitjançant proves teòriques i pràctiques més la realització d’exercicis en 
un dossier. Aquesta nota suposarà el 75% de l’assignatura, la resta el 25% serà la nota que l’alumne/a obtingui en els exercicis de 
l’Autocad. 

Els alumnes en la part de teoria aplicant el 75% han d'obtenir un mínim de 5 per poder sumar al 25% de la nota de l'Autocad. 

Els exercicis s’hauran de resoldre a llapis i es faran a classe i a casa. Se’n valorarà l’exactitud i pulcritud en la seva resolució gràfica. 

Es presentarà un dossier amb tots el exercicis.  La nota de tots els dossiers demanats al trimestre es valorarà amb una sola nota 
que farà promig amb els exàmens d’aquell trimestre. 

Pel que fa a la part pràctica, realitzada amb mitjans informàtics, es valoraran tots els exercicis proposats a classe. A final de cada 
trimestre es realitzarà un examen pràctic. 

La nota de la part de dibuix amb ordinador serà la resultant de valorar fins a un 50% els exercicis i el 50% l’examen pràctic. 

Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d'exercicis, disposició de material, assistència, etc.) seran 
ponderades en la nota trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives podran ser 
penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral.  

Pel que fa al segon del Batxillerat. 

El seguiment de l’evolució dels alumnes es durà a terme mitjançant proves teòriques i pràctiques més la realització d’exercicis en 
un dossier. La nota de l’avaluació serà un 60% la prova teòrica i un 40% els exercicis o làmines. 

Els exercicis s’hauran de resoldre a llapis i es faran a classe i a casa. Se’n valorarà l’exactitud i pulcritud en la seva 
resolució gràfica. Les làmines conten com a 1 examen més en la nota mitja de cada avaluació. 

Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d'exercicis, disposició de material, assistència, etc.) seran 
ponderades en la nota trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives podran ser 
penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral. 

Recuperació d’avaluacions 

L’alumne/a només s’examinarà d’aquelles avaluacions que no tingui aprovades (Geometria Plana, Dièdric i/o Axonomètric). Es 
guardaran les notes de les avaluacions aprovades. A més, l’alumne/a haurà de lliurar el dossier amb tots els treballs fets a classe. 

Recuperació de la matèria en l’examen extraordinari 

L’alumne/a només s’examinarà d’aquelles avaluacions que no tingui aprovades (Geometria Plana, Dièdric i/o Axonomètric). Es 
guardaran les notes de les avaluacions aprovades. A més, l’alumne/a haurà de lliurar el dossier amb tots els treballs fets a classe. 

Recuperació com a matèria del curs anterior 
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L’alumne/a que accedeix a segon curs amb Dibuix Tècnic pendent de primer, tindrà una avaluació extraordinària al setembre-
octubre i una altra al març-abril i/o la realització de determinats treballs complementaris que el professor assignarà a cada un 
dels mateixos. 

L’alumne/a que cursi dibuix tècnic 2 i aprovi recuperarà el dibuix tècnic 1 pendent. 
Temporització 

Es dediquen 4 hores setmanals a 1r i a 2n curs. Durant el primer curs 1 hora es dedica a practicar el dibuix assistit per 
ordinador. Materials didàctics 

Llibres de text: 

1r batxillerat: Gasull Barberà, Ramón i Mas, Bernardo, Dibuix tècnic I. Editorial Casals 

2n batxillerat: Gasull Barberà, Ramón i Mas, Bernardo, Infante, Francesc Dibuix tècnic II. Editorial Casals 

Altres materials: Transparències. Col·lecció de sòlids bàsics. Gravacions videogràfiques. Formes tridimensionals per a croquis i 
acotar. Material fotocopiat addicional. 
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Literatura Castellana  

Presentación 

 

Esta materia pretende dar simultáneamente una visión diacrónica más profunda de la evolución de la literatura 
como componente de la cultura mediante el análisis detenido de una serie de obras de las diversas épocas. Todo 
ello tiene como finalidad no sólo el fomentar el gus to por la lectura, sino proporcionar una metodología que 
permita al alumno adentrarse autónomamente en el universo de cada obra sin perder de vista el contexto histórico. 

 

Criterios de calificación y de recuperación: 

 

1.- La nota de cada evaluación será el resultado de promediar las notas correspondientes a cada lectura realizada 
desde la número 1 hasta la última en ese momento. Esto es, la nota de la 2ª evaluación se obtendrá promediando 
las lecturas realizadas durante ese segundo periodo (por ejemplo, las lecturas números 3 y 4) junto con las 
anteriores (las números 1 y 2, que ya habrían promediado entre sí para la nota de la 1ª evaluación). Así, la nota 
final será la media aritmética de las notas de las seis lecturas obligatorias. 

2.- La nota correspondiente a cada lectura se obtendrá promediando el examen escrito y las actividades 

(ejercicios, comentarios orales en clase, trabajos, etc.). Al examen no se le dará un valor inferior al 60% de la nota 

global. 

3.- En los ejercicios escritos y exámenes se aplicarán los mismos criterios de corrección que en las PAU, esto es, 

descuento de 0,10  puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos de la nota global. 

4.- No se repetirán exámenes, salvo en circunstancias excepcionales justificadas documentalmente. 

5.- Durante el curso el alumno podrá recuperar la evaluación suspendida mediante exámenes o trabajos escritos 
que le permitan mejorar las notas de las lecturas y con ello mejorar el promedio hasta actualizarlo en la nota de 5. 
Salvo que el profesor lo considere oportuno, dicho sistema de recuperación durante el curso se aplicará sólo una 
vez para cada lectura. 

6.- Habrá un examen extraordinario de recuperación en junio. Dicho examen, único para todos los alumnos de un 
mismo nivel, puede ser del tipo de la prueba de Literatura Castellana en las PAU, ajustado a los contenidos 
mínimos exigibles para aprobar  la materia. 
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 Literatura Catalana  
Presentació 
L’assignatura optativa de Literatura catalana té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de 
l'alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en les matèries comunes de llengua i literatura 
del batxillerat. L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura de sis obres 
contemporànies.  

L’alumne/a ha de portar a classe el llibre de la lectura corresponent per tal de poder seguir les explicacions i 
la lectura conjunta . En cas contrari,  i si es fa d’una manera reiterada,  pot comportar també un descompte a 
la nota.  

Les absències i els retards a classe, si són injustificats, com també l’ús inadequat del mòbil o altres conductes 
sancionables dins l’aula, poden comportar un descompte numèric sense límit en la nota final de cada 
avaluació. 

L’alumne/a haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe, tant oralment com per escrit. 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 d’avaluació 
L’avaluació de l’alumne/a es fa de forma continuada, per tant es valoren tots els treballs, redaccions, 
lectures, comentaris , dossiers i exercicis fets dins i fora de l’aula i  d’obligada realització per part de 
l’alumne/a. Constitueixen un 25 % de la nota. 

El 75 % restant correspon als exàmens. Es realitzarà un examen, com a mínim, per lectura . La lectura 
suspesa es podrà recuperar  mitjançant un examen de recuperació. 

La nota del curs és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions. Si l’alumne/a  no hagués aprovat 
s’examinarà de tota la matèria del curs en un examen extraordinari.  

No es repetirà la convocatòria de cap examen, excepte en aquells casos excepcionals d’absència justificada 
amb document oficial. 

Als exercicis escrits i exàmens s'hi aplicaran els mateixos criteris de correcció normativa que a l'actual Prova 
d'Accés a la Universitat de Literatura catalana. 
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  Literatura universal  
1.Presentació  

Les cultures sempre han fet servir les paraules més enllà de la comunicació immediata. Des de l'antiguitat ens ha 
pervingut una pràctica, un costum artístic, una manera d’expressar l'esperit humà a través de formes i codis que ara 
anomenem poesia, narració o teatre, és a dir, literatura. Cada cultura ha bastit un espai literari propi, una tradició, 
anomenada cànon, que s’ha transmès i ha crescut al llarg de les diferents tendències i èpoques. Les llengües, així, han 
teixit un món d'escriptura compartida, que nosaltres estudiarem sota l’etiqueta de “Literatura universal”, però que 
amalgama la literatura occidental.  

 
L’objectiu de la matèria és ser coneixedors dels textos i dels autors/es cabdals de la literatura occidental. Així mateix, 
l’alumnat aprendrà a analitzar un text literari, a contextualitzar-lo i a interpretar-lo en funció de les exigències de cada 
època literària en correspondència al nostre temps.  

 

Necessàriament s’utilitzaran traduccions, com a mecanisme també artístic que posa a l’abast obres escrites des del grec 
clàssic al rus. La llengua vehicular de la matèria és el català.  

2. Tipus i criteris d’avaluació 

Criteris d’avaluació 

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, es dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera 
que a la segona, ja que cada trimestre recull els aspectes essencials de l’anterior. 

2) La nota de cada avaluació vindrà donada sobretot pel resultat de l'examen o exàmens trimestrals i de les activitats 
pràctiques que es proposin. Però a més cada professor/a pot tenir en compte, per tal d'arrodonir la nota, el treball 
regular a classe -tant escrit com oral- i altres activitats proposades. 

3) Les absències i els retards a classe, si són injustificats, com també l’ús inadequat del mòbil o no portar a classe les 
lectures obligatòries, poden comportar un descompte numèric sense límit en la nota final de cada avaluació. 

4) L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe, tant oralment com per escrit. 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. 

5) No es repetirà la convocatòria de cap examen, excepte en aquells casos excepcionals d'absència justificada amb 
document oficial. 

Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 

1) Si convé, hi haurà proves específiques parcials de recuperació de lectures. 

2) A final de curs es farà la mitjana ponderada de les tres avaluacions. Si l’alumne/a no hagués superat la matèria, tindrà 
un examen extraordinari de recuperació. 

  



 

 

 Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020          
 

                                         

60 

Volum 

Presentació 

 

L’assignatura desenvolupa en l’alumnat la capacitat perceptiva visual i espacial de les formes tridimensionals i de 

l’entorn en què s’ubiquen, per comprendre’n la intencionalitat i el significat que transmeten, de manera que 

serveixin d’estímul orientador per a les posteriors produccions pròpies. L’alumnat aprendrà els elements del 

llenguatge plàstic tridimensional així com les tècniques i les metodologies de transformació dels materials amb 

finalitats expressives, significatives i estètiques. 

 

Objectius 

 

Conèixer i comprendre el llenguatge tridimensional, assimilar les tècniques i processos de creació artística d’obres 
volumètriques i saber-ne identificar les seves característiques visuals, estructurals, matèriques i d’escala. Realitzar 
composicions tridimensionals amb la finalitat de descobrir les seves possibilitats expressives, tècniques i 
comunicatives. Analitzar manifestacions plàstiques tridimensionals de diferents èpoques i en especial del patrimoni 
artístic proper per descobrir-hi els valors que aporten i la seva incidència social i cultural. 

 

Activitats d’avaluació 

 

Per aprovar l’assignatura cal haver presentat i aprovat totes les activitats d’avaluació demanades al llarg del curs. 
Com l’avaluació es planteja de manera contínua i molt tutelada per part del professor, l’alumne coneixerà durant el 
trimestre l’evolució dels treballs que no hagin assolit els mínims demanats abans d’acabar l’avaluació, i tindrà 
oportunitats de superar-los si no han assolit els mínims demanats abans d’acabar el curs. Per aprovar el curs és 
condició indispensable que l’alumne entregui tots els exercicis proposats pel professor. La nota final serà la 
resultant de fer nota mitja entre el treballs teòrics, exàmens i 

bloc d’esbossos que comptaran un 40% de la nota i els treballs pràctics que en comptaran un 60%. Les actituds 
positives a classe (participació, interès, realització puntual d'exercicis, disposició de material, assistència, etc.  seran 
ponderades en la nota trimestral i podran incrementar la nota fins a un 20%, mentre que les actituds negatives 
podran ser penalitzades fins a un 20% de la puntuació trimestral. Si malgrat tot algun alumne no supera els mínims o 
no ha lliurat tots els treballs pendents haurà de presentar-se a un examen extraordinari el més de juny. Serà 
condició indispensable lliurar tot allò que no s’hagi fet abans per a poder superar l’examen. Aquest examen 
consistirà en una prova on l’alumne pugui demostrar que té els coneixements teòrics 

i pràctics fixats en els objectius. Per poder recuperar la matèria en la prova extraordinària de setembre és necessari 
presentar tots el treballs pendents del curs teòrics i pràctics. Per superar la matèria cal obtenir l’aprovat tant en la 
mitjana de tots el treballs pendents com en l’examen extraordinari. Recuperació com a matèria pendent de curs 
anterior: Per recuperar l’assignatura haurà de lliurar els treballs suspesos i els no entregats el curs anterior. Es 
facilitarà la recuperació i l’entrega de treballs al llarg de tot el curs i fins a finals del mes de març. Temporització Es 
dediquen 4 hores setmanals durant el 1r curs. Gairebé tres quartes parts del temps es dediquen a les activitats 
pràctiques d’aprenentatge dels diferents procediments de creació tridimensional. 

 

Materials didàctics 

 

L’alumne/a treballarà amb cartolina, cartró, papers de colors, porexpan, suro, fulloles, plàstics, guix, fang, filferro, 

placa master, pedres ... 
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Matèries específiques 
 

 

Matèries 1r 2n 

Un altra matèria de modalitat      4           4 

Psicologia                   2 

Segona Llengua Estrangera Francès      2           2 
     2           2 Segona Llengua Estrangera Alemany 

Sociologia      2 

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica      2 

Religió      2 

Matèria específica del centre; 
Metodologia de les ciències socials 

     2 

  



Matèries específiques 
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 Història de la música i la dansa  
Presentació 

 

La matèria està concebuda com una oportunitat més de conèixer i reflexionar sobre la nostra cultura occidental i la 
seva manera de veure el món i interpretar la realitat. Aprofundirem en aquest coneixement i reflexió a partir de les 
expressions musicals que la nostra cultura, en tant que històrica, ha anat generant al llarg del temps. Les obres musicals 
proposades seran l’objecte d'un estudi que ens revelarà les preocupacions, problemes i intencions de les persones que 
les van crear i que són les preocupacions, problemes i intencions de tot l’entorn cultural que als compositors els ha 
tocat viure en un moment determinat. Tot plegat, com que es tracta del nostra pòsit cultural, potser ens ajudarà a 
entendre’ns una mica més a nosaltres mateixos. 

 

Objectius 

Els objectius que persegueix la matèria així plantejada són els de ser capaços d’analitzar una obra musical llegida o 
escoltada; establir característiques comunes entre l’obra musical analitzada i altres obres produïdes amb altres 
llenguatges artístics del mateix període històric; relacionar l’obra musical analitzada amb el context sociocultural en el 
qual ha estat generada; reconèixer l’estil i època en què ha estat composta l’obra musical estudiada i justificar-ho tot 
utilitzant el llenguatge i vocabulari adequats. 

 

Criteris d’avaluació 

 

Per aprovar l'assignatura serà necessari que l'alumne sigui capaç de redactar d'una manera clara i entenedora un 
comentari d'una audició donada, tot argumentant el període històric i les característiques estètiques a què pertany 
l’obra escoltada. També caldrà realitzar un mínim nombre de treballs d'argumentació a partir d'obres musicals 
treballades a classe i que seran degudament pautats. Caldrà, finalment, presentar un dossier d'apunts que reculli tots 
aquells continguts i aspectes treballats a classe. Per poder aprovar s'haurà d’haver participat en totes les activitats 
d'avaluació. 

L'avaluació serà contínua i la puntuació tindrà en compte tant les actituds i bona disposició de l'alumne vers la matèria, 
com el resultat de les activitats realitzades dins i fora de l'aula, i els exàmens objectius puntuals que no seran més de 
dos per avaluació. 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, aspectes tots ells a partir dels quals la mitjana aritmètica serà degudament ponderada. 

Per a la recuperació d'una avaluació ja finalitzada, caldrà haver participat en totes les activitats d'avaluació pendents de 
participació, i aprovar l'avaluació següent, donat que el plantejament de la matèria és acumulatiu en estar basat en el 
desenvolupament de la sensibilitat estètica auditiva i la capacitat d'expressió argumentativa oral i escrita, de les quals 
s'espera un augment progressiu i constant al llarg de tot el curs. En cas de suspendre la darrera avaluació es proposarà, 
al juny, alguna prova i/o activitat de recuperació de l'avaluació segons cada cas i atenent la diversitat de l'alumnat 

 

Materials didàctics 

 

- Dossier d’apunts. 

- Materials proporcionats pel professor a través de la plataforma Clickedu. 

 

. 
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Metodologia de les Ciències Socials (matèria específica del centre) 
Presentació 

 

La matèria pretén ser una introducció sistemàtica als principals problemes, mètodes i fonts que es plantegen els 
investigadors en ciències socials 

Objectius i adquisició de competències  

 

1- Introduir els alumnes en els conceptes metodològics bàsics  que ha de dominar de forma competent un científic 
social. 

2- Dominar l'ús de les metodologies i tècniques d'investigació social bàsiques (qualitatives i quantitatives). 

3- Identificar la singularitat de la recerca social, en el marc dels processos d'investigació científica, tot desenvolupant la 
capacitat de dissenyar i dur a terme projectes de recerca. 

4- Adquirir els fonaments i criteris bàsics per reconèixer i avaluar la qualitat d'una recerca social. 

5- Familiaritzar-se teòricament i pràcticament amb el conjunt de mètodes i fonts d'informació disponibles per produir 
coneixement científic de la realitat social, mitjançant el recurs a tècniques qualitatives i quantitatives de recollida i 
anàlisi de dades, tant tradicionals com amb el suport de les TIC. 

6- Adquirir una consciència crítica. Conèixer l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i 
cultural i valorar les decisions que afecten la gestió dels recursos i l’ordenació del territori. 

 

Activitats d’avaluació i recuperació 

Criteris d’avaluació 

La puntuació final s’obtindrà de la manera següent: 

- Tres treballs de curs, un per trimestre, proposats i tutoritzats pel professor; resolució satisfactòria de totes les 
pràctiques de classe  [80% nota]. 

- Diversos exercicis d’interpretació i anàlisi de fonts cartogràfiques, quadres estadístics, gràfics, etc., així com visites a 
museus, jaciments, exposicions, edificis o espais de la ciutat de Barcelona indicats pel professor [20% nota]. 

Es valorarà la capacitat d’anàlisi, comunicació i síntesi. Es tindrà en compte una correcta estructura i organització de la 
resposta, l’ordre lògic, la precisió, el rigor conceptual, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació, la riquesa 
del llenguatge i vocabulari específic de les ciències socials, així com la correcció gramatical i ortogràfica. 

 

Recuperació 

Aquells alumnes que han suspès un trimestre podran recuperar entregant els treballs o pràctiques no realitzats. 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 setembre, de 
totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat durant l’estiu. Els criteris 
d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 

 

Recuperació de l’assignatura de metodologia de les CC.SS.  pendent del curs anterior 
Hi haurà una prova de recuperació de pendents fixada pel centre al mes d’abril. 
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.  
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Materials didàctics 

De les 2 hores setmanals, una serà de treball pràctic amb utilització de fonts diverses. Es proporcionarà setmanalment 
el material necessari per realitzar els exercicis d’interpretació i anàlisi. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Psicologia  
 

 Pres ent ac ió  

 

La matèria de Psicologia orienta l’ alumnat per a l’adquisició de coneixements sobre el comportament humà 
en general i sobre el seu propi comportament, com també sobre la dimensió científica de la psicologia. 

 

 Ob jectiu s 

 

Reconèixer els mètodes propis de la psicologia. 

Situar l’ésser humà al context evolutiu i distingir el comportament humà del comportament animal. 

Descriure els models de funcionament dels principals processos psicològics. 

Explicar el dinamisme de la personalitat i de la sociabilitat humana. 

 

 Ac ti vit at s d ’avalu ac ió i recu p erac ió  

 

Criteris d’avaluació 

 

-Anàlisi i descripció de problemes relacionats amb el temari. 

-Realització d’exercicis i anàlisi de textos. 

-Exposició de treballs sobre qüestions relacionades amb el temari. 

Exàmens i proves objectives 80%. 

Seguiment d’aula 20%. 

L’avaluació serà contínua i s’atorgarà una ponderació trimestral, segons el criteri següent: 1a. Av 20%. 

2a. Av 35%. 

3a. Av 45%. 

 

Recuperació 

Recuperació avaluacions pendents. L’avaluació és contïnua seguint els criteris de ponderació trimestral 
esmentats. L’alumnat pendent de recuperació haurà d’obtenir la puntuació necessària tant de seguiment 
d’aula com de proves objectives per tal d’aprovar. Es pot consensuar la realització de treballs addicionals 
segons criteri del professorat. 

Recuperació de juny. L’alumnat que, seguint els criteris de ponderació esmentats, obtingui una qualificació 
numèrica igual o superior a cinc ha superat la matèria. En el cas que sigui inferior, s’haurà de presentar a 
l’examen final de tota la matèria. Aquest examen serà comú a tot l’alumnat de la matèria d’Història de la 
filosofía. 

 Mat erials d id àc tic s  

 

Textos fotocopiats i recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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 Sociologia  
 

  Presentació  
  
 La matèria de Sociologia és una introducció a l’anàlisi dels conceptes bàsics d’aquesta ciència i de la reflexió sobre la 
socialització. Aquest coneixement ha d’afermar-se en els conceptes que permeten comprendre l’ estructura i dinàmica 
de les societats i en els procediments que fan possible l’anàlisi crítica.  
  
Objectius  
  
1- Reconèixer els mètodes propis de la sociologia.  
2- Descriure els models de funcionament dels principals processos sociològics.  
3- Explicar el dinamisme de la sociabilitat humana.  
  
Activitats d’avaluació i recuperació 
  
 Criteris d’avaluació  
  
-Anàlisi i descripció de problemes relacionats amb el temari. 
-Realització d’exercicis i anàlisi de textos.  
-Exposició de treballs sobre qüestions relacionades amb el temari.  
- Exàmens i proves objectives: 80%. 
- Seguiment d’aula: 20%. 
- L’avaluació serà contínua i s’atorgarà una ponderació trimestral, segons el criteri següent:  
 1a. Av :20%. 
 2a. Av: 35%. 
 3a. Av: 45%.  
  
Recuperacions 
 
Recuperació avaluacions pendents. L’avaluació és contínua seguint els criteris de ponderació trimestral esmentats. 
L’alumnat pendent de recuperació haurà d’obtenir la puntuació necessària tant de seguiment d’aula com de proves 
objectives per tal d’aprovar. Es pot consensuar la realització de treballs addicionals segons criteri del professorat. 
Recuperació de juny. L’alumnat que, seguint els criteris de ponderació esmentats, obtingui una qualificació numèrica 
igual o superior a cinc ha superat la matèria. En el cas que sigui inferior, s’haurà de presentar a l’examen final de tota la  
matèria. Aquest examen serà comú a tot l’alumnat de la matèria de Sociologia. 
Recuperació setembre. L’alumnat pendent de juny haurà de realitzar i presentar els treballs d’estiu indicats pel 
professorat del departament. Caldrà presentar-se a l’examen que tindrà les mateixes característiques que el de juny. 
 Recuperació de l’assignatura de Sociologia pendent del curs anterior.  Hi haurà una prova de recuperació de pendents 
fixada pel centre al mes d’abril. 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 i recursos audiovisuals i digitals. 



Matèries específiques 
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 Tè cnique s d’ex pres s ió graficoplàstica  
 

Presentació 

 

La descoberta i experimentació de les tècniques grafico-plàstiques pretén obrir a l’alumnat un 

ventall ampli de mètodes i procediments capaços de vehicular l’expressivitat de les imatges sortides 

de la seva imaginació i el seu pensament visual. Des de les tècniques productores d’obra única fins a 

les que permeten la producció en sèrie, les noves tecnologies, les arts multimèdia i les creacions en 

formats no convencionals conformen el camp d’experimentació i estudi d’aquesta assignatura. 

Objectius 

Conèixer i valorar els recursos expressius i comunicatius de les diferents tècniques i saber aplicar-los 

a l’anàlisi d’obres artísti ques de diferents autors i èpoques. 

 

Escollir, experimentar i utilitzar de forma adequada els materials i les tècniques adients en el procés 

de realització d’una obra, aprofundint en els valors formals, expressius i comunicatius que es volen 

aconseguir. 

 

Desenvolupar la capacitat creativa i comunicativa mitjançant l’exploració dels diferents llenguatges 

artístics i de les tècniques i materials que usen en la producció d’imatges. 

 

Activitats d’avaluació 

 

L’avaluació contempla la mitjana de les proves de continguts conceptuals i teòrics i els resultats de les 

activitats pràctiques. Per aprovar la matèria és necessari haver lliurat tots els exercicis proposats. La 

nota final s’obté amb el 60% de la mitjana dels exercicis pràctics i el 40% dels exercicis teòrics i 

exàmens. Les actituds positives a classe (participació, interès, realització puntual d’exercicis, 

disposició de material, assistència, etc.) seran ponderades en l’avaluació trimestral i podran 

incrementar la nota 

fins a un 20%, mentre que les actituds negatives podran rebaixar la puntuació trimestral fins a un 

20% de la puntuació obtinguda. 

 

Per poder recuperar la matèria en la prova extraordinària és necessari presentar tots el treballs 
pendents del curs i aprovar un examen extraordinari. Per superar la matèria cal obtenir l’aprovat tant 
en la mitjana de tots el treballs pendents com en l’examen extraordinari. Temporització 

 

Es dediquen 2 hores setmanals durant el 2n curs. Gairebé tres quartes parts del temps es dediquen 

a les activitats pràctiques d’aprenentatge dels diferents procediments grafico-plàstics. 

 

Materials didàctics : 

Suports diversos (paper, tela, cartró...) tècniques seques (carbonet, sanguina, cretes, pastel, llapis), 

tècniques humides (tintes, aquarel·les, gouache, tremp, acrílic,)grasses (oli, pastels a l’oli) 

dissolvents i aglutinants diversos. 


