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LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

PRESENTACIÓN 

Los objetivos generales son básicamente los mismos que en el primer curso, aunque con un grado 

más de amplitud y profundidad. Recordemos que se trata de practicar las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas: escuchar, leer, hablar y escribir. En este curso tales destrezas se ejercitarán 

sobre todo en el llamado “discurso argumentativo”, además de continuar manejando textos 

literarios, ampliando los tipos y las temáticas del curso pasado. 

  
Se insistirá en las normas ortográficas y en otros aspectos normativos, así como se profundizará 
en la gramática. La corrección tanto en la expresión oral como en la escrita será imprescindible.  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- La evaluación será continua. Para calcular la nota final se hará media aritmética, siempre y 

cuando la nota de cada evaluación no sea inferior a 3. 

 2.- La nota de cada evaluación será el resultado de las notas de exámenes, uno o dos por 

trimestre, que no supondrán menos del 50% de la nota final.  

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

alumno. 

 4.- En los dos primeros cursos de la ESO se podrá incrementar la nota de evaluación en 0,5 

puntos por cada lectura voluntaria realizada por el alumno.  

5.- En los ejercicios escritos se valorará la corrección en la expresión y la ortografía, pudiéndose 

descontar por cada falta 0,10 puntos hasta un total de dos puntos. 

RECUPERACIÓN ORDINÁRIA 

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 EXTRAORDINÁRIA 

Habrá un examen extraordinario de recuperación en junio para todos los alumnos que no hayan 

superado la materia. Este examen será conjunto para todos los grupos de un mismo curso, será 

global y contemplará todos los aspectos desarrollados durante el curso, tanto de lengua como de 

literatura (lecturas obligatorias incluidas), si bien se ajustará a los contenidos mínimos exigibles 

para aprobar la materia.  
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA  

PRESENTACIÓ 
1) L’objectiu bàsic d’aquest curs és que l’alumnat assoleixi els instruments que li permetin afrontar 
més fàcilment les altres àrees d’estudi. Per tant, es pretén que l’alumnat adquireixi una 
comprensió àmplia -tant oral com escrita- de la llengua catalana, una expressió oral fluida i la 
capacitat de lectura clara en veu alta.  
2) Aquests objectius s’intentaran aconseguir a través dels continguts i de les habilitats següents: 
-Expressió oral: exposicions improvisades i preparades, lectura comprensiva en veu alta, 
preguntes sobre els textos llegits, definició de mots, diàlegs, representació d’escenes teatrals,  
l’entrevista com a gènere periodístic. 
-Expressió escrita: descripció d’objectes i persones, narració de fets reals i ficticis, resum de 
textos i esquemes, i nocions de lexicografia. 
-Ortografia: regles bàsiques d’accentuació, vocalisme i consonantisme.  
-Morfosintaxi: gènere i nombre de noms i adjectius, conjugació dels verbs regulars i irregulars, 
pronominalització i anàlisi completa de l'oració simple.  
-Literatura: nocions bàsiques de la literatura catalana des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 1) L’avaluació és contínua i ponderada. Així, com que la llengua és un tot continu i l’aprenentatge 
n’és progressiu, es dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera que a 
la segona.   
2) La nota de cada avaluació és la suma de dos apartats. El primer és la qualificació dels exàmens, 
que en significarà  com  a màxim  el  75%.  Se'n faran dos, com a mínim, a cada trimestre. S'hi 
avaluarà l’adquisició dels continguts gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com la comprensió 
lectora i l’expressió escrita. Si cal, també es farà a més un control  objectiu  sobre  la  lectura  
complementària  del  trimestre.  En  un  segon  apartat,  fins  al  25%  restant  de  la  nota 
d'avaluació, es tindran en compte les notes de les participacions orals a classe, el lliurament de 
les feines d’estiu, el compliment  regular  de  tots  els  deures,  la  presentació  acurada  de  la  
llibreta  o  dossier,  etc.  En  cas  d’incompliment d’aspectes  acadèmics  bàsics,  com  ara  
l’assistència,  la  puntualitat  o  el  respecte  al  professor/a,  aquest  apartat  del 30% de la nota 
pot arribar a sumar zero.  
3) A més dels factors ja esmentats, es poden proposar al llarg del trimestre diverses activitats 
(concurs de lletrejar paraules, resum de lectures voluntàries, projectes en grups col·laboratius, 
etc.) perquè l'alumnat incrementi la suma ja obtinguda en els apartats anteriors.  
4) L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe. Aquesta actitud és un 
component bàsic de l’avaluació formativa i es tindrà en compte en el moment de posar la 
qualificació de cada trimestre i de final de curs.  
5) Les absències i els retards a classe, si són injustificats, així com l’ús inadequat del mòbil o 
altres conductes sancionables dins l’aula, en especial les que atemptin contra la salut física o la 
dignitat dels companys, poden significar un descompte numèric sense límit en la nota final de cada 
avaluació.  
6) En cas que les classes s’hagin de fer a través d’internet, és obligatori que l’alumne/a tingui 
encesa la càmera del seu ordinador i estigui tothora present davant la pantalla. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS SUSPESES  
1) Una avaluació suspesa es recupera aprovant qualsevol avaluació posterior dins el mateix curs 
lectiu, ja que els continguts  i  procediments  d’un  trimestre  s’incorporen,  per  la  natura  
progressiva  de  l’aprenentatge  lingüístic,  en  la matèria del trimestre següent.   
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2) Només es farà una prova específica de recuperació, si cal, per a la lectura complementària no 
superada en alguna avaluació anterior.  
3) Així mateix, al mes de juny es convocarà un examen extraordinari de recuperació final del curs. 
La presentació de les feines de recuperació  hi serà un requisit indispensable per aprovar. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DEL CURS ANTERIOR  
L’alumnat de 3r d’ESO que tingui pendent la matèria sencera del curs anterior, la pot recuperar 
aprovant dues de les tres avaluacions, com a mínim, de la matèria de Llengua catalana del curs 
actual.  
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LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS  

PRESENTACIÓ   

La llengua anglesa és fonamental per a l'alumnat com a vehicle de comunicació i per 
ampliar les seves possibilitats de formació, laborals i personals.  

OBJECTIUS 

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

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER AVALUACIÓ CONTÍNUA  

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

Es dóna més valor a la tercera avaluació que a la primera i 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 
avaluació pesa un 10 % més que les altres (30-30-40).  

 

NOTA DE CADA AVALUACIÓ I FINAL DE CURS 

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

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

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

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

MATERIALS DIDÀCTICS 

Llibres de text Mosaic 4 (Student’s i Workbook), Editorial Oxford   

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

PRESENTACIÓ  
En aquest curs es pretén per una banda que els alumnes consolidin les competències 
matemàtiques treballades al llarg de tots el cursos de la ESO, i per a  l'altra, que adquireixin els 
coneixements necessaris per a poder cursar estudis superiors.  
El curs comença amb l'estudi dels nombres reals. Veurem l'evolució històrica dels nombres i 
revisarem els conceptes apresos de nombres racionals. Aprendrem a utilitzar la notació amb 
intervals, de gran utilitat en l'estudi de funcions. Treballarem amb potències i radicals.  
Aprendrem a factoritzar polinomis i a simplificar fraccions algebraiques.  
Seguirem resolent equacions de primer i segon grau, i ampliarem la resolució d'equacions 
estudiant les equacions biquadràtiques, les racionals i les equacions amb radicals. Recordarem 
com resoldre sistemes d'equacions lineals i la seva aplicació a la resolució de problemes. 
Introduirem les inequacions i veurem com resoldre-les.  
Ampliarem l'estudi de funcions. Veurem com interpretar gràfics i com trobar-ne els elements 
característics. Ens centrarem en l'estudi i la representació de les funcions lineals i les funcions 
quadràtiques. Veurem com són les funcions de proporcionalitat inversa, les funcions exponencials 

i les logarítmiques. 
Revisarem els conceptes apresos sobre semblança de triangles. Introduirem la trigonometria, de 
vital importància a Batxillerat. 
Veurem quines són les raons trigonomètriques i la seva aplicació a la resolució de triangles. 
Aprendrem a usar la calculadora per a calcular raons trigonomètriques. Acabarem el curs fent 
una breu introducció a l'estudi de vectors en el pla.   
 
CRITERIS D ’AVALUACIÓ   
 1. Superar els controls que, en nombre de dos o tres, es fan per avaluació. 
2. Dur els deures fets. 
3. Presentar la llibreta o dossier de forma acurada.  
4. Entregar els treballs o exercicis que el professor demani. 
5. Participar activament en el desenvolupament de la classe, mostrant interès per a la matèria.  
6. Portar el material de treball necessari: llibre, llibreta, estris de geometria....  
7. Tenir una actitud respectuosa amb el professor i els companys.  
  
La nota final de cada avaluació es calcularà de la següent manera: entre el 70% i el 80% 
correspondrà a la nota dels controls realitzats i entre el 30% i el 20% correspondrà a la resta: 
actitud, deures, llibreta....  
 La nota final de curs serà la mitjana de la nota de les tres avaluacions.  

  
CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 1. Els alumnes que suspenguin una avaluació podran recuperar-la fent un examen sobre la 
matèria suspesa durant l'avaluació següent. 
2. Al mes de juny hi haurà un examen de recuperació per a aquells alumnes que tinguin suspesa 
l'assignatura.  
Criteris d’avaluació de la prova extraordinària de matemàtiques de quart d’ESO  
Els alumnes que es vulguin presentar a la prova extraordinària de matemàtiques de quart d’ESO 
hauran de presentar un dossier i fer un examen. La nota final serà valorada de la següent forma: 
30% correspondrà al dossier i 70% a la nota de l’examen; el dossier només serà avaluat en cas que 
la nota de l'examen sigui igual o superior a 3,5.  
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EDUCACIÓ FÍSICA  

PRESENTACIÓ  
 
L’Àrea d’Educació Física col·laborarà en el desenvolupament personal centrant-se en la cura del 
cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure. Un cop 
finalitzi l’etapa els nois i noies han d’entendre els beneficis de la pràctica d’activitat física 
continuada i adquirir les eines necessàries per a organitzar la pròpia activitat de forma autònoma. 

 
OBJECTIUS 

Conèixer i utilitzar les habilitats i destreses motrius en situacions reals de pràctica i en diferents 
activitats físiques.  
Reconèixer les adaptacions dels diferents aparells i sistemes del cos humà en l’exercici físic, i 
augmentar l’eficiència motriu desenvolupant les qualitats físiques. 
Conèixer i estructurar el propi cos tot emprant formes de comunicació expressives corporals 
valorant la seva funcionalitat.  
Conèixer i experimentar diferents activitats físiques a la natura tot formant-se una actitud 
personal de respecte en la relació amb el medi natural.  
Formar-se hàbits de pràctica permanent, tant pel fet de gaudir de l’activitat física com pel 
coneixement del efectes que els hàbits higiènics positius tenen per a la millora de la salut i de la 
qualitat de vida. 
Participar en les diferents activitat físiques  i esportives i valorar els aspectes que fomenten el 
respecte i la cooperació entre els participants. 
Manifestar autonomia personal en la planificació i execució d’accions motrius en diverses 
situacions i medis, com també el coneixement i respecte del material i les instal·lacions.  
Valorar les diferents activitats físiques com a recursos adequats per a l’ocupació del temps lliure 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Conèixer i utilitzar les habilitats i destreses motrius en situacions reals de pràctica i en diferents 
activitats físiques.  
Reconèixer les adaptacions dels diferents aparells i sistemes del cos humà en l’exercici físic, i 
augmentar l’eficiència motriu desenvolupant les qualitats físiques. 
Conèixer i estructurar el propi cos tot emprant formes de comunicació expressives corporals 
valorant la seva funcionalitat.  
Conèixer i experimentar diferents activitats físiques a la natura tot formant-se una actitud 
personal de respecte en la relació amb el medi natural.  
Formar-se hàbits de pràctica permanent, tant pel fet de gaudir de l’activitat física com pel 
coneixement del efectes que els hàbits higiènics positius tenen per a la millora de la salut i de la 
qualitat de vida. 
Participar en les diferents activitat físiques  i esportives i valorar els aspectes que fomenten el 
respecte i la cooperació entre els participants. 
Manifestar autonomia personal en la planificació i execució d’accions motrius en diverses 
situacions i medis, com també el coneixement i respecte del material i les instal·lacions.  
Valorar les diferents activitats físiques com a recursos adequats per a l’ocupació del temps lliure 
  

Materials didàctics   
Material fungible del departament i instal·lacions esportives. 
Materials (apunts, articles, dossiers...)  i recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

PRESENTACIÓ 

La matèria de Ciències Socials, geografia i història té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els 
coneixements i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels 
problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa. 
L’alumnat ha d’obtenir suficients coneixements i competències bàsiques per saber d’on ve, on és i 
cap a on vol anar, com a individu i com membre d’un col·lectiu.  
A 4t es treballa a Ciències Socials la Història del Món Contemporani. 
 

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES  
1- Entendre el significat polític de la dinastia Borbònica  a l’Espanya del segle XVIII. Conèixer el 

pensament il·lustrat europeu i comprendre la ruptura històrica que va representar la 
Revolució Francesa. Conèixer les bases de la Revolució Industrial i l’organització del moviment 
obrer. Comprendre les característiques principals del període d’entreguerres. Conèixer la 
història espanyola des de la Restauració, la II República i la Guerra Civil, tot fent una especial 
atenció a Catalunya. Explicar les causes i les conseqüències de la Primera i Segona Guerra 
Mundial. Identificar les característiques de cadascun dels blocs: el capitalista i el socialista. 
Conèixer el procés de transició cap a la democràcia que es va iniciar amb la mort de Franco. 
Explicar els diferents mecanismes de participació de la ciutadania en l’exercici del poder. 
Sensibilitzar-se amb els principals problemes del món actual.  

2- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la 
causalitat històrica.  

3- Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i 
l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 

4- Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les 
decisions i accions actuals.  

5- Entendre la relació entre els esdeveniments més significatius de la Història de Catalunya, la 
Història d’Espanya i la Història Universal en aquesta etapa. Identificar i valorar la identitat 
individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes 
històrics. Conèixer els principals corrents artístics i culturals dels s. XIX i XX a Europa, 
Catalunya i el món. Analitzant les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 
creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 

6- Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la 
conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.  

7- Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal 
dins d’un món global i divers.  

8- Reconèixer les actituds discriminatòries al llarg de la història per raons de raça, sexe, religió, 
etc.  Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un 
pensament crític.  

9- Explicar els diferents mecanismes de participació de la ciutadania en l’exercici del poder. 
Sensibilitzar-se amb els principals problemes del món actual. Participar activament i de 
manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una 
societat democràtica.  

10- Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre 
homes i dones. 

11- Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo 
amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la 
matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  
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12- Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació 
com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes 
específiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts utilitzades. 

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

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
- En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del 
trimestre o del curs i les proves teòriques (exàmens).  
- Cada trimestre es realitzaran un mínim de dos exàmens.  
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o 
dossier al professor/a, les actituds envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat, 
seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació.  
  

RECUPERACIÓ  
 
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar la nota dels exàmens amb una 
única prova durant l’avaluació següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no 
superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la matèria es 
proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions.  
 
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària de juny, de totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades 
pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment.  
 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS PENDENT DEL  
 
CURS I CURSOS ANTERIORS  
 

L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny o que tingui 
pendent la matèria de cursos anteriors, podrà recuperar la matèria fent una prova de 
recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs i cursos anteriors 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 i sense ser excloents.  
.  
 
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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CULTURA I VALORS ÈTICS 

RELIGIÓ CATÒLICA 
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CULTURA I VALORS ÈTICS 

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

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES  

1- Ajudar els alumnes a actuar amb autonomia en la presa de decisions, a ser responsables dels 
propis actes i a mostrar  actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, 
opcions i creences.  

2- Fomentar el diàleg com a reconeixement de l’altre per a l’exercici d’actituds intel·lectuals 
d’exploració, de recerca de criteris, de racionalitat, d’acceptació de la pluralitat, de flexibilitat i 
afectives de consideració, de confiança i d’autocontrol.  

3- Aprendre a comprendre i a valorar el nostre món  a partir de les arrels culturals que l’han 
configurat i a analitzar críticament l’entorn natural, cientificotecnològic, social i polític des de 
la perspectiva ètica, individual i de manera col·lectiva.  

4- Consultar, seleccionar, analitzar i interpretar textos d’actualitat relacionats amb aspectes 
personals, interpersonals i socioculturals.  

5- Preparar materials i participar en debats sobre la convivència, el civisme, la discriminació 
cultural i el gènere. 

6- Respectar les normes del diàleg i la pluralitat d’opinions.  
7- Analitzar la història de la Declaració Universal de drets humans.  

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 - En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al llarg del 
trimestre o del curs i les proves teòriques (exàmens).  
- Cada trimestre es realitzarà un examen i/o activitats d’avaluació..   
- Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una llibreta o 
dossier al professor/a, les actituds envers la matèria, el comportament, l’assistència i puntualitat 
seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  
- Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació. 
 

 RECUPERACIÓ 
   
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar la nota dels exàmens amb una 
única prova durant l’avaluació següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no 
superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la matèria es 
proposarà, al juny, una prova i/o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions. Els alumnes 
que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova extraordinària de juny, 
de totes les avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats assignades pel professorat. Els 
criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment. 
 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS PENDENT DEL  
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CURS I CURSOS ANTERIORS  
L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny o que tingui 
pendent la matèria de cursos anteriors, podrà recuperar la matèria fent una prova de 
recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs i cursos anteriors 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 i sense ser excloents.  
 
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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RELIGIÓ CATÒLICA  
  
PRESENTACIÓ   
  
L’alumnat ha d’obtenir suficients competències bàsiques per saber d’on ve, on és i cap a 
on vol anar, com a individu i com a membre d’un col·lectiu que té creences religioses 
diverses 
  
OBJECTIUS COMPETENCIALS  
  
En aquest curs estudiarem les religions en la recerca de sentit i aprofundirem en 
l’Església com a comunitat de creients.  
  
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
  
CRITERIS D'AVALUACIÓ   
  
 En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades 

al llarg del trimestre o del curs i les proves teòriques (exàmens).  
 Cada trimestre es realitzarà un examen i/o activitats d’avaluació.  
 Les activitats (mapes, exercicis, esquemes, preguntes orals, etc.) presentades en una 

llibreta o dossier al professor/a, les actituds envers la matèria, el comportament, 
l’assistència i puntualitat, seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.  

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

  
RECUPERACIÓ   
  
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar amb una única prova 
durant l’avaluació següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no 
superades, especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la matèria 
es proposarà, al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions.  
  
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària de juny, de totes les avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats 
assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment.  
  
Els alumnes que no aprovin la matèria en la prova extraordinària de juny podran 
recuperar-la  aprovant la prova extraordinària de febrer de quart d’ESO..    
 
MATERIALS DIDÀCTICS  
  
Llibres de text i materials que es lliuraran a l’aula .  Recursos audiovisuals i digitals del 

centre. 
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PROJECTE DE RECERCA 

PRESENTACIÓ 

El Projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat 
de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit 
determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar 
en grup.   
Plantejar un procés de recerca a l'alumnat comporta una tasca educativa enfocada al 
desenvolupament de la seva competència informacional. Treballar aquesta competència es 
traduirà en el desenvolupament de la seva capacitat de seleccionar i fer servir la informació per 
convertir-la en coneixement que podrà aplicar a diferents situacions i àmbits de decisió de la seva 
vida.  
 
El projecte de recerca és una molt bona oportunitat per assegurar la competència informacional 
de l'alumnat en acabar l'escolarització obligatòria. 
 L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques 
de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i 
iniciativa personal. Pel que fa a la primera competència esmentada, el projecte de recerca suposa 
la posada en acció de les pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot 
manejant de manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat 
per cooperar. Pel que fa a la segona competència, implica diverses actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre 
decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i 
col·lectius.  
 
També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la 
presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació 
i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la 
competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat 
dialògica en el treball en equip). 
Aprofitant que l'alumnat ha de fer aquest Projecte de Recerca, que millor que fer recerca per al 
seu propi futur. Per la qual cosa, hem organitzat el Projecte de Recerca (PR) de forma extensiva 
durant tot el curs i associat a la tutoria.  Els alumnes de 4t de l’ESO hauran d’elaborar un dossier 
individual , anomenat “I desprès de l’Infanta, què?   També hi haurà un treball en equip que 
culminarà en la presentació d’un PowerPoint, per equips,  on es mostrin totes les possibilitats que 
tenim i fins a on volem arribar. Els equips es faran per àmbits.   

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ  

D’aquest treball s’avaluaran tots els aspectes , fins i tot l’expressió oral en l’exposició final . La 
nota es calcula en 3 apartats : 40% del seguiment del treball, valorat pel tutor; 40% el dossier, 
valorat pel tutor; 20% de l’exposició oral, valorada pel tribunal. La manca de qualificació en 
qualsevol dels tres apartats implica la desqualificació global del Projecte de Recerca.   
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RECUPERACIÓ 

Recuperació   Els alumnes que no aprovin la matèria en la prova extraordinària podran recuperar-
la aprovant la prova extraordinària de febrer de quart d’ESO i lliurar obligatòriament el dossier. 
D’aquest treball  s’avaluaran tots els aspectes , fins i tot l’expressió oral en l’exposició final . La 
nota es calcula en dos apartats : 60% el dossier i 40% l’exposició oral. L’alumne disposarà de 10 
minuts per a la presentació d’un PowerPoint  on pugui mostrar totes les possibilitats que té i fins a 
on vol arribar.     
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Cada alumne/a ha de cursar tres optatives triades entre les 

que se li ofereixen.  

Es presenta a l'alumnat l'oferta d'optatives del Centre i se li 

demana que expressi les seves preferències que són satisfe- 

tes condicionades a les places disponibles en cada optativa. El 

tutor o la tutora del grup orientarà l'alumnat en aquesta tria. 

També ho ha de fer la família.  

L'oferta d'optatives és variada al llarg de l'ESO: n'hi ha sobre 

temes diversos corresponents a diferents àmbits.  

Els estudis de segona llengua estrangera s'ofereixen integrats 

en les optatives. A l'Infanta, l'alumnat pot cursar el Francès o 

l'Alemany, com a segona llengua estrangera, si ho desitja. 
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BIOLOGIA I GEOLOGIA 

CIÈNCIES APLICADES: BIOLOGIA I GEOLOGIA 

FÍSICA I QUÍMICA 

CULTURA CIENTÍFICA: FÍSICA I QUÍMICA 

TECNOLOGIA 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

(INFORMÀTICA) 
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BIOLOGIA I GEOLOGIA  

 

PRESENTACIÓ  

Aquesta matèria es farà al llarg de tot el curs, amb 3 hores setmanals, i té un caràcter 
fonamentalment pràctic.  on destaquen els temes del coneixement de l'interior de la Terra i els 
seus mètodes d'estudi, la Tectònica de Plaques i fenòmens associats a ella, com ara els 
terratrèmols, volcans, però també com mesurar el temps a escala planetària; per altra banda, dins 
la Biologia tractarem especialment la genètica clàssica o mendeliana (amb resolució de 
problemes, ús de cromosomes retallables, etc.), la genètica moderna i algunes de les seves 
aplicacions (biotecnologia, etc), així com l'evolució dels organismes.  
Els procediments bàsics utilitzats consistiran en la interpretació de la informació per diversos 
mitjans: mapes diversos, imatges fixes i audiovisuals, material pràctic i qüestionaris, esquemes, 
llibres, ús de la plataforma digital, Internet, etc. Es fomentarà el treball en equip, i la discussió 
sobre els diversos temes que aniran sorgint al llarg del curs, sempre amb respecte i tolerància 
cap a les opinions dels companys  

OBJECTIUS   

En general, contribuir a l'aprofundiment de les competències de l'àmbit científic-tecnològic, de 
manera més particular: extreure les idees bàsiques de textos i de vídeos científics senzills i fer 
esquemes, conèixer el problema de datar els materials de la Terra i les formes de fer-ho, fer 
models de l'interior del planeta, interpretar mapes topogràfics i d'altres, tenir una idea global de la 
tectònica de plaques, resoldre problemes de genètica mendeliana, iniciar-se en el coneixement de 
la genètica molecular i les seves aplicacions, entendre les idees de Darwin, valorar l'ús acurat 
(amb rigor i precisió) i la conservació del material emprat al laboratori, així com l’ordre i neteja del 
lloc de treball, fomentar el treball en equip, amb respecte i tolerància per les opinions dels 
companys, respectar el medi ambient.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

L’aplicació de l’avaluació contínua permet de comprovar els progressos de cada alumne en el seu 
procés d’aprenentatge.  
Els criteris d’avaluació d’aquesta matèria optativa de 4t nivell d’ESO de Biologia i Geologia són els 
següents: 
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, de treball pràctic, estudis de casos, 

aplicacions dels coneixements, utilització del mètode científic.  
b. Treballs en què es valorarà el compliment de les instruccions donades pel professorat, la 

correcta presentació, utilització acurada de la llengua, continguts suficients i el compliment de 
les dates de lliurament, es valorarà que l’alumne realitzi a casa seva les tasques que el 
professorat li encomani, lliurament dels dossiers de la matèria.  

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

Els alumnes assoleixen satisfactòriament els objectius de la matèria si en els tres apartats 

anteriors l’alumne compleix amb els mínims requerits. 
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RECUPERACIÓ   

En el cas de que un alumne no assoleixi els mínims curriculars de la matèria. Haurà de recuper-
los. 
a. Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en 

les dates que s’indicaran.   
b.  La prova extraordinària consistirà en la presentació d’uns resums dels temes tractats i una 

prova escrita.   
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CIÈNCIES APLICADES. BIOLOGIA I GEOLOGIA  
  

PRESENTACIÓ  
 
Aquesta es considera una matèria compactada formada per les matèries de biologia i geologia, i la 
de ciències aplicades a l’activitat professional, que es desenvoluparà durant 4 hores setmanals al 
llarg de tot el curs. 
 
El programa s’estructura al voltant de la Geologia, per una banda, on destaquen els temes del 
coneixement de l’interior de la Terra i els seus mètodes d’estudi, la Tectònica de Plaques i 
fenòmens associats a ella, com ara els terratrèmols, volcans, però també com mesurar el temps a 
escala planetària; per altra banda, dins la Biologia tractarem especialment la genètica clàssica o 
mendeliana (amb resolució de problemes, ús de cromosomes retallables, etc.), la genètica 
moderna i algunes de les seves aplicacions (biotecnologia, etc), així com l’evolució dels 
organismes. La vessant aplicada dels continguts anteriors, a més del coneixement del treball de 
laboratori, així como la contribució de la matèria a l’aprofundiment de les competències de l’àmbit 
científic-tecnològic que s’hauran d’haver assolit al llarg de l’ESO són les característiques 
significatives.  
 
Els procediments bàsics utilitzats consistiran en la interpretació de la informació per diversos 
mitjans: mapes, imatges fixes i audiovisuals, material pràctic, Internet, etc., destacant les seves 
aplicacions científiques i a la vida real i a les activitats professionals.  
Es fomentarà el treball individual i en equip, i la discussió sobre els diversos temes que aniran 
sorgint al llarg del curs, sempre amb respecte i tolerància cap a les opinions dels companys..  
 

OBJECTIUS  
 
En general, contribuir a l’aprofundiment de les competències de l’àmbit científic-tecnològic, de 
manera més particular: extreure les idees bàsiques de textos i de vídeos científics senzills i fer 
esquemes, conèixer el problema de datar els materials de la Terra i les formes de fer-ho, fer 
models de l’interior del planeta, interpretar mapes topogràfics i d’altres, tenir una idea global de la 
tectònica de plaques, resoldre problemes de genètica, entendre les idees de Darwin, valorar l’ús 
acurat (amb rigor i precisió) i la conservació del material emprat al laboratori, així com l’ordre i 
neteja del lloc de treball i les mesures de seguretat, fomentar el treball en equip, amb respecte i 
tolerància per les opinions dels companys, respectar el medi ambient, fomentar el descobriment 
de les aplicacions quotidianes i professionals del coneixement científic, especialment els 
relacionats amb la biologia i la geologia.  

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
L’aplicació de l’avaluació contínua permet de comprovar els progressos de cada alumne en el seu 
procés d’aprenentatge.  
Els criteris d’avaluació d’aquesta matèria optativa de 4t nivell d’ESO són els següents:   
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, de treball pràctic, estudis de casos, 

aplicacions dels coneixements, utilització del mètode científic.  
b. Treballs en què es valorarà el compliment de les instruccions donades pel professorat, la 

correcta presentació, utilització acurada de la llengua, continguts suficients i el compliment de  
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c. les dates de lliurament, es valorarà que l’alumne realitzi a casa seva les tasques que el 
professorat li encomani, lliurament dels dossiers de la matèria.  

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

 
RECUPERACIÓ   
Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les 

dates que s’indicaran.  La prova extraordinària consistirà en la presentació d’uns resums dels 

temes tractats i una prova escrita..   



                                                                  DOSSIER INFORMATIU 4t ESO curs 20-21 

 
30 

INICI  
 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA  

 
PRESENTACIÓ 

La matèria de Física i Química a 4t d’ESO és una matèria optativa que ens ajudarà a posar les 
bases per els posterior estudis tant científics com tecnològics.  
 
El continguts de la matèria presenten un equilibri entre l’estudi qualitatiu dels conceptes físics i 
químics i les seves aplicacions i l’estudi quantitatiu i experimental dels mateixos.  
 
Es necessari integrar altres coneixements com els matemàtics i els del altres matèries afins, i 
avaluar la importància de la historia de la ciència. 
L’alumnat necessita adquirir durant aquet curs un cert grau d’autonomia en l’aprenentatge, i 
iniciar-se en el treball d’investigació 

OBJECTIUS 

Interpretar correctament les informacions facilitades, tan en llenguatge oral, escrit o mitjançant 
símbols i esquemes.   
 
Plantejament i resolució matemàtica de problemes de física. Estudi i càlcul qualitatiu del canvi 
químic: estequiometria   
 
Treball experimental autònom  
Interpretació de alguns dels últims descobriments de la ciència i lectura i anàlisis de texts actuals  
Es tracta de aprofundir en l’estudi d’aquestes parcel·les de la física i la química per posar les 
bases de l’estudi d’aquestes dues matèries en propers cursos.  

PROCEDIMENTS   

Inclouen una primera aproximació a la comprensió dels processos físics i químics de la vida real, 
analitzant la complexitat dels mateixos. 
Interpretació dels descobriments científics més actuals.   
Domini de l’eina matemàtica i del treball amb esquemes i gràfics.   
Treball experimental i recerca científica.   
Capacitat d’anàlisis sobre la veracitat de les diverses informacions científiques que circules per la 
xarxa 

CRITERIS D'AVALUACIÓ  

L’avaluació es basarà en els Exàmens escrits, dos per avaluació, i en experiències i treballs 
pràctics, dossiers i exercicis i treball a casa; i l’actitud  
La nota de cada trimestre s’obtindrà de la forma següent: 80% de la mitjana dels exàmens, proves 
escrites o treballs.  20% per les pràctiques, treball de casa, deures i/o llibreta, incloent 
comportament, actitud i participació a l’aula; i l’assistència.  
En cap cas es podrà superar la matèria amb notes dels exàmens inferiors a les pactades. 
A 4t d’ESO com que la matèria és optativa i necessària pel batxillerat científic no és podrà aprovar 
si la mitjana dels controls és inferior a 4.   
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RECUPERACIÓ  
Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les 
dates que s’indicaran.   
Per superar la prova extraordinària s'hauria de presentar el dossier de reforç corresponent i 
realitzar l'examen. El dossier tindrà un valor del 20% de la nota 
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
 
Física i Química 4t ESO  de Masjuan, M. D.  Ed. Casals   
Fotocopies per les pràctiques i altres activitats   
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CULTURA CIENTÍFICA. FÍSICA I QUÍMICA  

 
PRESENTACIÓ 

 

Aquesta es considera una matèria compactada formada per les matèries de física i química, i la de 
ciències aplicades a l’activitat professional, que es desenvoluparà durant 4 hores setmanals al 
llarg de tot el curs. El programa s’estructura de l’explicació del mètode científic i la diferència 
entre ciència i pseudociència; la idees actuals com es va originar l’univers; els riscos actuals que 
té el nostre planeta i com fer-ho sostenible; els problemes de salut i l’aparició de noves infeccions 
que poden produir pandèmies i per últim donar a conèixer els nous materials que estan 
revolucionant a tots els nivells la nostre vida.  
 

La vessant aplicada dels continguts anteriors, a més del coneixement del treball de laboratori, així 
como la contribució de la matèria a l’aprofundiment de les competències de l’àmbit científic-
tecnològic que s’hauran d’haver assolit a tercer de l’ESO són les característiques significatives. Els 
procediments bàsics utilitzats consistiran en la interpretació de la informació per diversos mitjans: 
mapes, imatges fixes i audiovisuals, material pràctic i qüestionaris, esquemes, llibres, Internet, 
etc., destacant les seves aplicacions científiques i a la vida real i a les activitats professionals. Es 
fomentarà el treball individual i en equip, i la discussió sobre els diversos temes que aniran 
sorgint al llarg del curs, sempre amb respecte i tolerància cap a les opinions dels companys. 

OBJECTIUS 

En general, contribuir a l’aprofundiment de les competències de l’àmbit científic-tecnològic, de 
manera més particular:   
 
a) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per, amb sentit crític, 
nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment 
les de la informació i la comunicació.  
 
b) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents 
disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos 
camps del coneixement i de l'experiència. 
 
c) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.  
 

d) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 
afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport 
per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la 
sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, 
el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.  
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CRITERIS D'AVALUACIÓ  

 
L’aplicació de l’avaluació contínua permet de comprovar els progressos de cada alumne en el seu 
procés d’aprenentatge. Els criteris d’avaluació d’aquesta matèria optativa de 4t nivell d’ESO són els 
següents:  
a. Proves sobre els continguts curriculars: escrites, orals, de treball pràctic, estudis de casos, 
aplicacions dels coneixements, utilització del mètode científic. Valdrà un 70%.  
b. Treballs en què es valorarà el compliment de les instruccions donades pel professorat, la 
correcta presentació, utilització acurada de la llengua, continguts suficients i el compliment de les 
dates de lliurament, es valorarà que l’alumne realitzi a casa seva les tasques que el professorat li 
encomani, lliurament dels dossiers de la matèria. Valdrà un 20%.  
c. L’actitud a classe. Es valorarà la participació (respostes adequades quan el professor li demani), 
l’interès per la matèria, la feina feta a classe, l’esforç per progressar demostrat per l’alumne, els  
retards o faltes d’assistència a classe sense justificació, el comportament, la utilització de telèfons 
mòbils o altres aparells electrònics sense autorització del professor/a, tenir cura del material i 
instal·lacions de l’aula i del laboratori, ... Valdrà un 10%.  
 

Instruments d'avaluació qualificació 

1. Realització de proves 
objectives o obertes 

Almenys dos per avaluació trimestral, no han de ser 
de contingut i valor simètric en la seva valoració. 

40 % 

2. Realització de tasques 
o activitats 

Plantejades com problemes, exercicis, respostes a 
preguntes i el quadern de classe. 

20 % 

3. Producció de treballs 
pràctics persona 

Almenys dos treballs per avaluació trimestral, 
incloent en la seva valoració l'exposició o defensa 
oral d'almenys un d'ells. 

20 % 

4. Producció de treballs 
grupals 

Com a mínim un per avaluació trimestral i es valorarà 
també la participació de l'alumne en els debats a 
classe. 

10 % 

5. Observació de 
l'alumne, incloent la 
recollida d'opinions i 
percepcions 

Inclou l'atenció, la participació a classe i l'actitud 
personal de l'alumne (compromís personal per 
aprendre). 40 % 

10 % 

 
 

RECUPERACIÓ  
Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les 
dates que s’indicaran. La convocatòria extraordinària de setembre consistirà en la presentació 
d’uns resums dels temes tractats i una prova escrita.  
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
Cultura Científica.  Dulce Maria Andrés Cabrerizo  
Editorial EDITEX,    
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TECNOLOGIA  

 
PRESENTACIÓ 

 

L'objectiu bàsic és estudiar i conèixer les relacions que la humanitat ha dut a terme durant anys 
en relació als objectes, les màquines, els aparells i en general els enginys que han servit per 
satisfer les seves necessitats. La tecnologia a quart curs es centra en l'estudi dels habitatges i les 
seves característiques, dels sistemes pneumàtics i hidràulics, dels sistemes electrotècnics, i dels 
sistemes electrònics i de control. 

 

OBJECTIUS 

Saber identificar els components electrònics bàsics i descriure les seves funcions. 
Ser capaç de realitzar esquemes electrònics senzills emprant la simbologia normalitzada.  
Reconèixer alguns circuits electrònics pràctics senzills. 
Analitzar els avantatges i dels inconvenients de la utilització de l’electrònica en aparells i 
dispositius d’ús comú. 
Poder realitzar operacions amb variables binàries i saber identificar-les 
Utilitzar la simbologia en la representació de circuits electrònics digitals 
Identificar els elements fonamentals d’un circuit pneumàtic. 
Conèixer les aplicacions de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la 
indústria  
Conèixer les característiques més importants del disseny, la construcció i la programació de 
robots. 
Saber descriure diferents tipus de característiques d’un habitatge a partir de diferents fonts 
d’informació: textos, plànols i l’habitatge mateix. 
Ser capaç d'obtenir informació significativa (plànols, cercadors d’habitatges, normes oficials, 
localització i contacte amb professionals, productes per al manteniment de l’habitatge) a través 
d’Internet. 
Realitzar plànols d’emplaçament i de distribució d’habitatges. 
Poder utilitzar els simuladors de càlcul d'hipoteques a través d'Internet 
Saber calcular intensitats nominals, potències i consums en circuits elèctrics domèstics.  

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
Per aprovar l'assignatura serà imprescindible aprovar els tres trimestres 
Es farà un examen escrit de cada tema i es posaran notes dels treballs fets i als projectes fets a 
l'aula de tecnologia i d'informàtica. Es valorarà l'actitud de l'alumnat en aquests espais (motivació i 
interès per la matèria, participació activa, portar el material necessari, assistència (mínima del 
75%) i puntualitat, realització de les activitats, compliment de les normes i actitud respectuosa 
envers els companys).  La nota de cada avaluació (1a, 2a i 3a) serà la mitjana ponderada de totes 
elles: Actitud 20%, resta de qualificacions 80%.  Projectes aula de tecnologia o d'Informàtica 24% 
del global.  
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Per tal de facilitar la recuperació dels trimestres, es proposaran treballs pertanyents als 
continguts de l'avaluació anterior a l'alumnat que no l'ha superat. Aquest treballs s'hauran de 
lliurar (escrits a mà) en les dates previstes (gener: 1r trimestre, després de Pasqua: 2n trimestre i 
darrera setmana classes pel tercer). Si no es lliuren els treballs en les dates previstes, caldrà fer-
ho durant les proves de recuperació de juny i és condició necessària presentar-loper a poder fer  
 
la prova que serà dels continguts de tot el curs. Si es recupera la matèria, la qualificació serà 
“Assoliment satisfactori”. 

 
MATERIALS DIDÀCTICS  
 
Llibre de text, fulls individuals de paper en blanc i dossier d'exercicis. Calculadora, jocs d'escaires 
i regles.  
 
Puntualment l'alumnat pot necessitar material divers que pot trobar a casa com fusta, cartró . 
..  
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TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (INFORMÀTICA)  

 

PRESENTACIÓ 

Aquesta matèria optativa vol contribuir a l’èxit educatiu, tot potenciant les oportunitats 
d’aprenentatge amb l’adopció de les tecnologies mòbils com a instrument d’innovació educativa, a 
partir del disseny i programació d'una app per a dispositius mòbils.   
 

OBJECTIUS 

Emprar tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació 
de la mida de les  imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels 
paràmetres de les fotografies digitals. 
Capturar, editar i exportar arxius d'àudio i de vídeo. 
Crear continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques. 
Organització elements multimèdia en estructures hipertexts 
Dissenyar de presentacions amb elements multimèdia. 
Crear i publicar continguts a Internet. 
Reconèixer i aplicar de mesures de seguretat en l'us d'Internet. 
Adquirir hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns 
virtuals   
 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Per a l’avaluació es tindrà en compte els conceptes assolits, els procediments adquirits i l’actitud 
mostrada (motivació i interès per la matèria, participació activa, portar el material necessari, 
assistència i puntualitat, realització de les activitats, compliment de les normes i actitud 
respectuosa envers els companys). La nota de cada avaluació (1a, 2a i 3a) serà la mitjana pon-
derada de totes: actitud 20%, resta de qualificacions 80%. 
En cas de no haver lliurat aquests treballs en les dates previstes, caldrà fer-ho durant els 
trimestres consecutius o a les proves de recuperació de juny i fer a més una prova dels trimestres 
suspesos.  Tant per a la recuperació en l'examen extraordinari o per a la convocatòria 
extraordinària de febrer, els alumnes s'examinaran dels continguts de tot el curs i és condició ne-
cessària presentar els treballs pendents (sense lliurar o suspesos). 
La nota màxima de recuperació serà “Assoliment satisfactori” (en la recuperació trimestral o la 
global). 
Els continguts dels diferents cursos de l'àrea de tecnologies són diferents en cada curs i per tant 
caldrà aprovar-los separadament. S'aplicaran els criteris d'avaluació anteriors a partir d'una 
assistència mínima del 75%.   
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
 
No s'utilitzarà llibre de text. Es seguirà un entorn Moodel...  
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ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 

LLATÍ 

CULTURA CLÁSICA 

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. FRANCÈS   

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. ALEMANY 
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ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 

PRESENTACIÓ 

Aquesta optativa té com a objectiu acompanyar l’alumnat a desenvolupar la competència artística i 
cultural, així com enfortir i consolidar les competències comunicatives mitjançant el llenguatge 
teatral i de la dansa, juntament amb l’expressió escrita i oral en llengua catalana.  L’optativa pren 
com a fil conductor la història del teatre i la dansa (des de l’antiguitat clàssica a les arts 
performatives més contemporànies) a partir del qual es desenvoluparan els fonaments dels 
diferents llenguatges escènics. Així mateix, el contingut teòric s’acompanyarà amb un extens 
programa d’activitats escèniques i de dansa, on l’alumnat serà el creador i protagonista tant 
d’escenes teatrals com de coreografies 

 
 CONTINGUTS TEÒRICS 

- Història del teatre i la dansa 
- Tipus i gèneres de teatre 
- Principals corrents i estils de dansa  
- Elements tècnics i lèxic propi de l’escena i la dansa  
- Manifestacions de l’escena i de dansa com patrimoni de la humanitat i desenvolupament de la 
capacitat de gaudi estètic   

CONTINGUTS PRÀCTICS 

 Descoberta de les possibilitats expressives i comunicatives dels diversos llenguatges escènics 
 Ús de llenguatges escènics en diferents contextos, estímuls o situacions  
 Disseny d’un espectacle per trimestre  

 
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ  

1) L’avaluació és contínua i ponderada. Aquesta optativa té com a centre l’aprenentatge continu 
dels fonaments dels diversos llenguatges escènics. Per aquest motiu, els continguts tant teòrics 
com pràctics són acumulatius. Així doncs, es dona més valor a la segona avaluació que a la 
primera i més a la tercera que a la segona.  
 
2) La nota de cada avaluació és la suma de dos apartats. El primer és la qualificació dels exàmens, 
que en significarà el 50%. Se'n faran dos, com a mínim, a cada trimestre. S'hi avaluarà l’expressió 
escrita i les habilitats competencials pròpies de l’optativa.  El segon, amb el 50% restant, es tindrà 
en compte, per una banda, la creació, el disseny i la representació d’un espectacle per trimestre. 
Així com també la iniciativa i el grau de participació en les activitats de teatralització i 
coreogràfiques tant individuals com en grup realitzades a l’aula, i el grau de compromís amb el 
projecte. Per altra banda, cada alumne elaborarà el seu Dossier d’aula on es recolliran les 
activitats fetes al llarg de cada trimestre.    
En cas d’incompliment d’aspectes acadèmics bàsics, com ara l’assistència, la puntualitat o el 
respecte al professor/a, aquest apartat del 50% de la nota pot sumar zero.  
 
3) És una matèria on preval una actitud col·laborativa atès que el resultat final serà la 
representació d’un breu espectacle. En aquest sentit, el professor/a incentivarà que l’alumnat 
pugui col·laborar en el teatre extraescolar  i, així, poder obtenir un increment de la nota obtinguda 
en els apartats anteriors.   
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4) L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant la classe. Aquesta actitud és un 
component bàsic de l’avaluació formativa i es tindrà en compte en el moment de posar la 
qualificació de cada trimestre i de final de curs. Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses   
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LLATÍ 

PRESENTACIÓ   

Es una introducció al llatí des de la fonética, morfología i sintaxi. També s’entra en l’àmbit de la 
cultura grecorromana i la seva transmissió.   

CONTINGUTS   

-Fonètica bàsica. 
-Introducció a les declinacions.   
-Introducció als verbs.   
-Treball de textos fàcils.  
-Conceptes bàsics de cultura. 

 
   

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Com que és el primer any que es cursa aquesta assignatura, és important demanar als alumnes 

contínues proves on es pugui comprovar si han treballat els deures i conceptes ad-quirits el dia 

anterior. La idea és de fer-les diàries o gairebé diàries. També és important el treball a classe i 

examinar textos, conceptes gramaticals, sintàctics i culturals. L'avaluació és contínua i la nota que 

predomina és la del tercer trimestre.  La recuperació té a veure amb una evolució favorable de 

l’alumne/a al llarg del curs.    
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CULTURA CLÁSICA 

PRESENTACIÓN   

Optativa relacionada con el departamento de castellano. Introduce a los alumnos básicamente en 

el mundo de la mitología grecolatina. Se aprenden en ella nociones del alfabeto griego, étimos 

básicos para localizar los términos especializados que se relacionan con ellos. También la lectura 

de palabras básicas en griego antiguo. 

Se trabajan también la cultura y la civilización de Grecia y Roma : sociedad, vida cotidiana, artes 

plásticas, urbanismo. Dedicamos atención especial a los aspectos de mito y religión: dioses, 

héroes y otras divinidades. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Es muy importante el seguimiento en clase. A menudo las explicaciones y lecturas tienen un 

cuestionario que se corrige en clase y del que se apunta nota de clase. Básicamente este tipo de 

exámenes constituye la nota de trimestre. 

Todos los alumnos que no aprueben por curso habrán de presentarse a un examen en el que entra 

toda la materia que se haya dado a lo largo del año académico. 
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SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. FRANCÈS   

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat  

PRESENTACIÓ  

Últim any de l’optativa de francès. En aquest curs els alumnes haurien d’aconseguir el nivell A2 del 
Marc Europeu Comú de referència per a les llengües sempre i quan segueixin el ritme de 
l’assignatura per arribar a assolir gràcies a una progressiva autonomia del seu propi procés 
formatiu els següents objectius:  

OBJECTIUS:  

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 
comunicatives variades, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.  

2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions de comunicació de forma comprensible  
3. Llegir i comprendre textos diversos d'un nivell adequat a les capacitats i els interessos de 

l'alumnat amb la finalitat d'extreure informació general i específica, i utilitzar la lectura com a 
font de plaer i d'enriquiment personal.   

4. Escriure textos senzills amb finalitats diverses.  
5. Apreciar la llengua estrangera com a instrument d'accés a la informació i com a eina 

d'aprenentatge de continguts diversos i transferir a la llengua estrangera coneixements i 
estratègies de comunicació adquirides en altres llengües.   

6. Apreciar la llengua estrangera com a instrument d'accés a la informació i com a eina 
d'aprenentatge de continguts diversos  

7. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjà de comunicació i 
enteniment entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol 
tipus de discriminació i d'estereotips lingüístics i culturals.   

8. Manifestar una actitud receptiva i d'autoconfiança en la capacitat d'aprenentatge i ús de la 
llengua estrangera.  

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ   

 Criteris d’avaluació   

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

2) La nota de cada avaluació és la suma de dos apartats: 
 
El primer és l’avaluació sumativa a partir de la qualificació dels exàmens i projectes, que en 
significarà com a màxim el 60%. Se'n farà un control, com a mínim, cada trimestre. S'hi avaluarà 
l’adquisició dels continguts gramaticals, lèxics, així com la comprensió lectora, la comprensió oral, 
i l’expressió escrita i oral.   
En un segon apartat, fins al 40% restant de la nota d'avaluació, és l’avaluació formativa que és un 
compendi entre l’actitud, l’interès, l’adquisició d’hàbits d’autoaprenentatge, compromís i 
responsabilitat vers la matèria escollida. 
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3) Es considera superada l’avaluació en aquesta matèria quan la nota obtinguda, després dels 
procediments descrits, sumi com a mínim el 50 % del total possible. 
 
4) A més dels factors ja esmentats, la professora pot proposar al llarg del trimestre diverses 
activitats (concurs de lletrejar, producció de material de caire audiovisual o artístic, exposicions 
orals fora de les obligatòries,etc.) perquè l'alumnat incrementi la suma ja obtinguda en els 
apartats anteriors. 
 
5) L’alumnat haurà de procurar expressar-se en francès durant la classe. Aquesta actitud és un 
component bàsic de l’avaluació formativa i es tindrà en compte en el moment de posar la 
qualificació de cada trimestre i de final de curs.  

 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS SUSPESES   
 
1) Una avaluació suspesa es recupera aprovant qualsevol avaluació posterior dins el mateix curs 
lectiu, ja que els continguts i procediments d’un trimestre s’incorporen, per la natura progressiva 
de l’aprenentatge lingüístic, en la matèria del trimestre següent.   
 
2)Es preveu un examen de recuperació al juny per als alumnes que no hagin superat la matèria 
durant el curs.   
 
3)Així mateix, es convocarà un examen extraordinari de recuperació de final del curs  
Criteris de recuperació de la matèria del curs anterior Els alumnes de 4t d’ESO que tinguin 
pendent la matèria sencera del curs anterior, la poden recuperar aprovant dues de les tres 
avaluacions, com a mínim, de la matèria de Llengua francesa del curs actual 
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SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. ALEMANY   
  
Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat  
  

PRESENTACIÓ  

Durant aquest curs els alumnes haurien d’adquirir el domini suficient com per ser autònoms en la 
llengua objectiu d’aprenentatge, utilitzar amb eficàcia el diccionari, aprendre per context nou 
vocabulari i expressions col·loquials i familiaritzar-se amb la cultura i la història dels països de 
parla alemanya 

OBJECTIUS  

Comprendre i expressar-se en situacions reals de comunicació, demanar i oferir informació, 
discutir, participar en debats sobre temes de l’entorn immediat. Escriure i prendre notes de tipus 
personal, escriure textos creatius, cartes demanant informació, etc.  

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Avaluació continuada basada en:  

-deures de cada dia: Arbeitsbuch, , fotocòpies, redaccions, llibre de lectura...   

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

-participació activa (intervenir, , contestar, no inhibir-se)   

-un control després de cada mòdul (1o2 al trimestre) 

La nota final serà:  

30% dels deures, projectes, treball a classe   

50% dels controls escrits   

20 % de l’actitud a classe (participació, atenció...)   

La matèria és acumulativa. La superació d’un trimestre suposa la dels anteriors. No obstant això, 
es faran activitats de recuperació durant l’avaluació següent. Es preveu un examen de recuperació 
al juny per als alumnes que no hagin superat la matèria durant el curs.   

Recuperació  

Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària, que constarà d’un examen, el qual cobrirà tot el temari que s’hagi fet durant el 
curs. S’hi hauran de presentar a aquesta prova tots aquells alumnes que hagin suspès un mínim 
de dues avaluacions. 

MATERIALS DIDÀCTICS 

Materials audiovisuals i interactius. 

Intercanvi Escolar  amb un Gymnasium (institut) d’Alemanya.  
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MÚSICA  

PRESENTACIÓ  

 

S'aprofundirà en l'escolta musical reflexiva, la comprensió i la pràctica musical (composició 
musical) tot posant un èmfasi especial en la dimensió cultural de la música transcendint l'entorn 
més immediat de l'alumnat.  
 

Els continguts de la matèria Música 4 desenvolupen les competències comunicatives i, en especial, 
la competència artística i cultural. Fomenten la capacitat d’apreciar, comprendre i valorar 
críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà d’experiències perceptives, 
expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. Potencien, així, 
actituds obertes i respectuoses, i ofereixen elements per a l’elaboració de judicis respecte a les 
distintes manifestacions musicals, establint connexions amb d’altres llenguatges artístics i amb 
els contextos social i històric a què se circumscriu cada obra.  

OBJECTIUS 

 

Els objectius que persegueix la matèria així plantejada són els de desenvolupar la sensibilitat 
personal i estètica, fomentar la capacitat d'apreciar, comprendre i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i musicals, potenciar actituds obertes i respectuoses respecte 
manifestacions culturals alienes i adquirir elements de judici per tal de poder elaborar, 
raonadament i argumentada, discursos i opinions referides a manifestacions musicals concretes. 

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

 

Per aprovar l'assignatura serà necessari que l'alumne sigui capaç de redactar d'una manera clara 
i entenedora, segons els criteris treballats a l’aula, el comentari d'una audició musical donada. 
També caldrà realitzar un mínim nombre de treballs d'argumentació a partir d'obres musicals 
treballades a classe i que seran degudament pautats. Respecte a la pràctica musical, aprendrem a 
compondre a partir de textures polifòniques (genuïnes de la nostra cultura i sobre la qual ens 
permetran de reflexionar) susceptibles de ser interpretades amb l'instrumental escolar. Caldrà, 
finalment, presentar un dossier d'apunts que reculli tots aquells continguts i aspectes treballats a 
l’aula. Per poder aprovar s'haurà de participar 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 sobre els que serà ponderada la mitjana aritmètica. Per 
aprovar les avaluacions serà imprescindible haver participat en totes les activitats d'avaluació.  
 
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  
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capacitat d'expressió escrita argumentativa, de la qual s'espera un augment progressiu i constant 
al llarg de tot el curs.  
 
Si després de la recuperació la darrera avaluació no ha estat superada, caldrà recuperar la 
matèria a la convocatòria extraordinària de juny, que consistirà en alguna prova i/o activitat de 
recuperació del curs segons cada cas i atenent a la diversitat de l'alumnat.   
 
En cas que la matèria no es recuperi en convocatòria extraordinària, hi haurà la possibilitat de fer-
ho al febrer mitjançant el lliurament d’un treball que serà plantejat al setembre, a partir del 
mateix dia del lliurament de notes.  

 
MATERIALS DIDÀCTICS   
 
Dossier d'apunts amb fulls en blanc.  
Materials proporcionats pel professor a través de la plataforma educativa  
Llibreta pentagramada   
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  

PRESENTACIÓ  

Aquesta matèria optativa aprofundeix i consolida els aprenentatges encetats en els cursos 
anteriors per tal que l’alumnat desenvolupi capacitats que li seran indispensables en estudis 
posteriors de l’àmbit de l’educació artística i tècnica ja siguin del batxillerat o dels cicles formatius 
professionalitzadors.  
La creació i les tècniques artístiques, el dibuix tècnic i el disseny, la cultura cinematogràfica i 
audiovisual i les noves tecnologies configuren el ventall d’aprenentatges amb els quals l’alumnat 
enriquirà els seus coneixements i la seva formació humanística.  

OBJECTIUS  

 Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i 
emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d’altres àmbits del 
coneixement.   

 Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de 
realització d’un objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del 
projecte l’estat de consecució.   

 Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, 
crítiques i comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i 
afavoreixin el diàleg i la col·laboració.  

 Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de representació, 
les proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces per a la 
comunicació. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Donat el caràcter personal, procedimental i experimental de les activitats es valoraran de manera 
sistemàtica tots els exercicis. Per aprovar l’assignatura serà imprescindible haver completat amb 
aprofi-tament tots els treballs encomanats.  
La puntuació resultant es ponderarà amb la que resulti dels controls periòdics que sobre 
qüestions teòrico-pràctiques es realitzin i s’obtindrà de la manera següent:   

-50 % de la nota dels treballs. Cal haver-les realitzat totes i tenir-les aprovades. En el cas de tenir 
l’alumne/a exercicis pendents de lliurar, i que aquest endarreriment no estigui justificat, la nota 
global de l’avaluació no serà superior a 4.   
-30% de la nota de les proves teòrico–pràctiques realitzades durant el trimestre.  
-20% de l’actitud mostrada a classe.  Per a la recuperació d’una avaluació ja finalitzada caldrà 
presentar les làmines pendents d’avaluar i de recuperar (les qualificades d’insuficient).   

La recuperació de la matèria en l’examen extraordinari exigirà presentar els treballs pendents de 
lliurar o recuperar, i realitzar l’examen que es proposi. Per superar la matèria caldrà obtenir 
l’aprovat en el conjunt dels exercicis pendents i, també, en l’examen extraordinari.   

 MATERIAL DIDÀCTIC 

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

Altres material i recursos audiovisuals i digitals.  
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FILOSOFIA 

PRESENTACIÓ   
La matèria optativa de Filosofia a 4t d’ESO promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, 
comprendre, reflexionar i argumentar tot utilitzant el plantejament que li és propi, més enllà de 
cada camp concret estudiat en les altres matèries, sense defugir la seva capacitat de 
transformació i canvi, tant de l’individu com de la societat. De manera general, la matèria de 
filosofia té, doncs, un doble objectiu: introduir els alumnes en els temes de la filosofia que els són 
més propers com a persones i promoure la capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i 
argumentar.    

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES  

Les competències específiques de la matèria requereixen el desenvolupament d’un seguit de 
capacitats relacionades amb l’exercici del pensament, la comprensió, la reflexió i l’argumentació.• 
 Capacitat de conceptualitzar. Desplegar una noció, diferenciar-la d’altres nocions.  •   
 Capacitat d’argumentar. Contrastar lògicament o empírica d’aquests arguments.  •  
 Capacitat dialògica. Inclou l’assumpció de la càrrega de la prova, la capacitat d’avançar les 

objeccions als arguments propis, de cercar el moment oportú per intervenir, de concedir, de 
modificar o canviar el propi punt de vista o tesi en cas que la força dels arguments propis es 
debiliti, així com el respecte als torns de paraula i a la persona oponent.  •   

 Capacitat de problematitzar. Transformar les pròpies creences en conclusions. •   
 Capacitat d’anàlisi crítica. Detecció d’idees i dels seus lligams, independentment de l’ordre i la 

forma en què estan exposats.  
La matèria es vincula també a les competències de comunicació lingüística, aprendre a aprendre, 
autonomia, iniciativa personal i emprenedoria i social i ciutadana.    
 

ACTIVITATS  D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
- Introducció a l’anàlisi i comentari de textos filosòfics.   
- Introducció al vocabulari filosòfic.  - Iniciació al debat i a la dissertació filosòfiques  
- Exposició de treballs sobre qüestions filosòfiques relacionades amb el temari.   
- Exàmens i proves objectives: 60%.  
- Seguiment d’aula: 40%.  
- L’avaluació serà contínua i s’atorgarà la mateixa ponderació igual a cada trimestre.   
  
RECUPERACIÓ   
 
Recuperació avaluacions pendents. 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 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.   
 
Recuperació extraordinària de juny. L’alumnat pendent de juny haurà de realitzar i presentar, si 
escau, els treballs indicats pel professorat del departament. Caldrà presentar-se a l’examen que 
tindrà les mateixes característiques que el de juny.  
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Recuperació  febrer Els alumnes que no aprovin la matèria en la prova extraordinària de juny 
podran recuperar-la  aprovant la prova extraordinària de febrer de quart d’ESO, 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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ECONOMIA 

PRESENTACIÓ  
  
L’assignatura d’Economia és matèria de modalitat de 4t curs de l’ESO que s’imparteix al llarg del 
curs acadèmic (3 crèdits). La finalitat de l’assignatura d’Economia és la de garantir un 
coneixement suficient de les causes i els efectes dels fenòmens econòmics que es generen i 
desenvolupen en les societats humanes actuals.  
 

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Assoliment  de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit: lingüístic i audiovisual, 
matemàtic, coneixement i interacció amb l’entorn, artístic i cultural, social i ciutadà, aprendre a 
aprendre, autonomia i iniciativa personal.   
Així com: 
1- Entendre el funcionament del sistema d’economia mixta o de mercat.  
2- Reconèixer la interdependència de les diferents variables que mesuren l’activitat econòmica.  
3- Utilitzar adequadament tècniques elementals de tractament i representació de dades 

econòmiques, per tal d’analitzar la seva estructura, evolució i interrelació.  
4- Mostrar opinió raonada dels fets econòmics, socials i polítics d’actualitat, tot argumentant els 

propis punts de vista.  
5- Mostrar una actitud crítica en la valoració de determinades mesures de política econòmica, 

essent conscient de com les decisions preses impliquen un procés polític d’elecció entre 
objectius, en part contradictoris, que són reflex dels diferents interessos econòmics i polítics 
que hi ha en joc.  

6- Analitzar i valorar críticament les repercussions de l’activitat econòmica de l’ésser humà 
sobre el medi ambient i la qualitat de vida, tant present com a futura dels éssers humans.  

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 cadascú del temes estudiats.   
La nota obtinguda en les activitats, els exercicis i casos pràctics representarà el 40% de la nota 
final, l’altre 60 %  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 
  
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 realització i 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. 
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Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària de juny, de totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades 
pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment.  
 
 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS  ANTERIOR 
 

L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny o que tingui 
pendent la matèria de cursos anteriors, podrà recuperar la matèria fent una prova de 
recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs i cursos anteriors 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 i sense ser excloents.  
 
 

MATERIALS DIDÀCTICS  
 
Llibre de text de l’alumne. Recursos audiovisuals i digitals del centre i del propi alumne. 
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EMPRENEDORIA 
 
PRESENTACIÓ 
   
Els continguts de la matèria s’estructuren en quatre apartats: Autoconeixement i itinerari formatiu. 
Mercat laboral i recerca de feina. Economia, recursos i necessitats, activitat econòmica, factors 
productius, agents econòmics, mercat i empresa. Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa.  
 

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES  

 
Assoliment  de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit: Lingüístic i audiovisual, 
matemàtic, coneixement i interacció amb l’entorn, artístic, cultural, social i ciutadà, aprendre a 
aprendre, autonomia i iniciativa personal  
1- Ajudar l'alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a fi 

d'adequar les seves capacitats a unes condicions laborals determinades.   
2- Fer-li prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, actitud  que li serà 

d'utilitat, tant en les activitats professionals futures com en la seva vida quotidiana.  
3- Identificar el paper social de les empreses com a proveïdores de béns i de serveis a la 

col·lectivitat i com a generadores de llocs de treball.  
4- Dissenyar i elaborar un petit projecte empresarial pel que fa a la seva viabilitat econòmica i 

comercial.  
5- Desenvolupar l'autonomia i iniciativa personal, el treball en equip, les habilitats comunicatives 

i  les habilitats relacionades amb la competència digital.  

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
- L’avaluació de la matèria es farà determinant la mitjana ponderada de totes les activitats 
proposades i realitzades de cada unitat didàctica al llarg de cada trimestre i, finalment, al llarg de 
tot el curs acadèmic, així com d’aquelles proves teòriques o pràctiques que el professor hagi 
encomanat de fer.   
- Cada trimestre es podrà realitzar una prova i/o activitats per poder avaluar el grau d’assoliment 
de les competències.  
- Les activitats (exercicis, esquemes o mapes conceptuals, preguntes orals o escrites, etc.) 
s’hauran de presentar en una llibreta o Dossier al professor/a. També s’avaluarà l’actitud de 
l’alumne a classe, envers la matèria, així com el seu comportament, l’assistència i la puntualitat, 
que seran valorades en un 40% de la nota final de l’avaluació.   
- Les activitats proposades així com les proves objectives que s’hagin pogut realitzar seran 
valorades i representaran un 60% de la nota final de la matèria. 
 

RECUPERACIÓ   
 
Aquells alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral corresponent, podran recuperar la nota 
de la unitat didàctica suspesa presentant-se a examen, amb una única prova, durant l’avaluació 
següent. A més serà necessària i obligatòria l’elaboració i presentació al professor de totes i 
cadascuna d’aquelles activitats no presentades o superades, i molt especialment el Dossier o 
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quadern de classe. En cas de no superar la matèria es proposarà, al juny, una prova i o activitat de 
recuperació, d’una o més avaluacions. 
 
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària de juny, de totes les avaluacions i lliurar obligatòriament les activitats assignades 
pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment.  
 
 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS  ANTERIOR 
 

L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny o que tingui 
pendent la matèria de cursos anteriors, podrà recuperar la matèria fent una prova de 
recuperació de pendents fixada pel centre durant el curs següent.  
.  
També es podrà recuperar l’assignatura pendent del curs i cursos anteriors 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 i sense ser excloents.  
  
 

MATERIALS DIDÀCTICS 
  
Llibre de text de McGraw Hill i materials fotocopiats que  lliurarà el professor.   
 


