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ORGANITZACIÓ I CURRÍCULUM
EL BATXILLERAT PROFESSIONALITZADOR
El batxillerat professionalitzador és l’etapa formativa 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 professionals de grau superior i per a l’accés al món laboral.
És un Batxillerat que només prepara l’alumnat perquè estudiï Cicles Formatius de Grau Superior.
Un cop aprovat aquest Batxillerat Professionalitzador s’obtindrà el títol de Batxillerat, que és el
mateix per a tothom. Per poder accedir als Graus universitaris recomanem una preparació posterior
per a les proves de les PAU.

CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT
El Batxillerat professionalitzador és una modalitat de batxillerat que permet flexibilitzar el
currículum i alliberar de la necessitat de preparar per a les Proves d’Accés a la Universitat. Això
permet un enfocament més competencial i una millor atenció a les necessitats de tot l’alumnat,
preparant eficaçment per a la continuïtat de la seva formació amb els estudis de Cicles Formatius
de Grau Superior.
La modalitat de Batxillerat Pro que es fa a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó és el Científic Tecnològic,
enfocat a aquelles famílies professionals del mateix àmbit tècnic.
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MODALITATS I MATÈRIES
QUADRE DE MATÈRIES

MATÈRIES

1R BATX

2N BATX

Llengua Catalana i Literatura I i II
Llengua Castellana i Literatura I i II
Llengua Estrangera I i II
Educació Física
Filosofia i Sociologia
Ciències per al Món Contemporani (cultura
científica)
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de Recerca
Matemàtiques
Biologia
Física i Química
Tecnologia Industrial
Total

2
2
3
2
2
2

2
2
3
-

1
4
4
4
4
30

3
3
1
4
4
4
4
30

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 el segon trimestre del primer curs i els inicis del segon curs del batxillerat.
Al nostre institut el treball de recerca s’inicia durant el primer curs de Batxillerat, es
presenta el 30 d’octubre i s’exposa al final del primer trimestre del segon curs de batxillerat.
Cal recordar que el treball de recerca compta un 10% de la nota final de batxillerat.

5

DOSSIER INFORMATIU 1r BATXILLERAT PROFESSIONALITZADOR
Curs 21-22

AVALUACIONS I 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 de
gestió del centre.
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 ha fet des del
començament i no tan sols allò que sap fer en acabar.
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 la qualificació positiva en totes
les matèries cursades el primer curs, sigui de forma total o parcial, amb dues excepcions
com a màxim. L’alumne que ha finalitzat 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.
TITULACIÓ
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol
de les seves modalitats, obtindran el títol de Batxillerat (que caldrà sol·licitar a secretaria).
Amb aquest títol l'alumne té diverses opcions a escollir, però des del centre se li recomana
cursar Cicles Formatius Professionals de Grau Superior, ja que és cap a on s’orienta tot el
Batxillerat Professionalitzador.
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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 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 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 (CF de Grau Superior), quan
l’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 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
Qualsevol comunicació família-institut s'ha de fer inicialment a través del tutor o tutora o
bé concertant una entrevista a través de la plataforma de gestió del centre.
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).
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HORARI I ASSISTÈNCIA
Tots els matins de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h.
L’esbarjo és d’ 11.00 a 11.30 h.
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.
CONTROL DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA
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'algun alumne, es comunica el
mateix dia a la família per correu electrònic i queda enregistrada a la plataforma de gestió
de centre.
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 haver de recuperar aquell
temps perdut.
La reiteració de faltes no justificades pot comportar la pèrdua de l’escolaritat.
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VIATGE FINAL D’ESTUDIS
Durant el primer curs de batxillerat es realitzarà un viatge de final d’estudis al mes de juny.
El coordinador de batxillerat presentarà al principi 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 en algun grupclasse no fos majoritari, les classes, mentre durés el viatge, es realitzarien amb normalitat.
Els pares/mares/tutors hauran d'assumir per escrit la participació dels seus fills en el
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.
Aquesta activitat es pot veure alterada o cancel·lada en cas de situació de força major.

FESTA DE GRADUACIÓ
Al maig, coincidint amb l'avaluació final, s'ofereix a l'alumnat de 2n de batxillerat un acte
institucional per a 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
una orla. 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.
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA
PRESENTACIÓ
L’ensenyament de la matèria Llengua catalana i literatura en el 1r curs del Batxillerat
Professionalitzador té en compte de flexibilitzar el currículum general, que prenia la
competència literària com a punt de partida i que aquí, en canvi, adoptarà un perfil més
competencial i experimental, o sigui orientat a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS). Així, s’insistirà en l’ús real d’un model de llengua viva, amb les exigències pròpies
d’un instrument de comunicació necessari avui per a exercir qualsevol feina a Catalunya.
Aquestes competències orals i escrites es treballaran a partir d’activitats d'aprenentatge
que facilitin les interaccions necessàries per a elaborar discursos, tant de forma individual
com de forma cooperativa. Pel que fa a l’ensenyament de la literatura -inclosos els
discursos extrets de fonts periodístiques i d’internet-, serà sobretot el punt de partida per
desenvolupar estratègies de comprensió de textos, recerca d’informació i habilitats digitals.
En el segon curs, els continguts se centren en les dimensions comunicativa, plurilingüe i
intercultural. La dimensió comunicativa planteja els eixos per a l'ús real de la llengua amb
els recursos necessaris per a la participació en interaccions i la comprensió i producció de
discursos orals, escrits i audiovisuals. Quant a la dimensió plurilingüe i intercultural, els
continguts de la matèria se centren en els coneixements, procediments i actituds que cal
posar en pràctica per a afrontar la pluralitat lingüística i cultural de la societat d’ara. Pel
que fa a la dimensió de la recerca i tractament de la informació, present en tots dos cursos
de batxillerat, és una part de les habilitats comunicatives orientada a la iniciació en el camp
de la investigació, un dels objectius centrals dels estudis superiors.
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 per diverses proves orals i escrites, tant
individuals com en grups cooperatius. A més es 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 altres aspectes
acadèmics bàsics com ara l’assistència i la puntualitat.
3) Dins les proves de cada trimestre hi haurà exercicis de producció de textos (descriptius,
narratius, argumentatius, etc.) que valdran com a mínim la tercera part de la qualificació
d'aquelles proves.
4) Als exercicis escrits i exàmens no s’exigirà la pressió normativa que imposa la Prova
d’Accés a la Universitat de Llengua catalana.
5) No es repetirà la convocatòria de cap prova, excepte en aquells casos excepcionals
d'absència justificada amb document oficial.
6) 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.
7) 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.

11

DOSSIER INFORMATIU 1r BATXILLERAT PROFESSIONALITZADOR
Curs 21-22

8) En cas que les classes s’haguessin de fer a través d’internet, és obligatori que l’alumne/a
tingui encesa la càmera del seu ordinador i estigui tothora present davant de la pantalla.
CRITERIS DE RECUPERACIÓ
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. À
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 i literatura de 2n.
MBIT LINGÜÍSTIC
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LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
PRESENTACIÓN
La competencia comunicativa es la base de las materias de 1º y 2º de bachillerato. El
desarrollo de esta competencia va unido al desarrollo de las otras lenguas.
La lengua se aprende mediante el uso de diferentes situaciones que inciten a recursos
variados. Por ese motivo, hay que plantear unidades de enseñanza y aprendizaje que
faciliten las interacciones para aprender, reflexionar y elaborar discursos tanto de forma
individual como en forma cooperativa.
El estudio de la literatura se realiza a partir del contacto directo con la obra. El núcleo de
trabajo de estas materias es la lectura y análisis básico de diferentes obras completas, así
como de fragmentos debidamente contextualizados.
La lectura o visionado de otras obras, sean de prensa, poesía, teatro o cine permite
establecer relaciones entre textos, ideas y situaciones sociales e históricas y, por tanto,
sirven como complemento.
Los trabajos fundamentales sobre los textos serán la comprensión de los contenidos, la
estructura de los mismos, así como los mecanismos principales del lenguaje literario.
Igualmente el acercamiento a la realidad, los valores, la contextualización de las obras y la
experiencia propia forman parte del aprendizaje.
El criterio básico de evaluación es la capacidad comunicativa teniendo en cuenta el
desarrollo y progreso de los alumnos en las diversas actividades de aprendizaje
( orales, escritas, trabajos y exámenes).
OBJETIVOS
1. Competencia lectora: leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica los
textos literarios, para interpretarlos en sus diferentes situaciones y contextos históricos
2. Competencia oral y escrita: expresar oralmente, por escrito y otros medios
complementarios, la reflexión que genera la lectura y el análisis de los textos literarios.
3. Competencia lectora: Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales de los
diferentes contextos de la vida social y cultural.
4. Competencia lingüística: Hacer del conocimiento gramatical un instrumento eficaz para
profundizar en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, y en el uso de la lengua.
5. Competencia tecnológica: Obtener, interpretar y valorar las informaciones de diversos
tipos y opiniones con espíritu crítico.
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CONTENIDOS

Primer curso
Dimensión estética y literaria
• Lectura, análisis y comprensión crítica de textos literarios, para poder interpretarlos y
observar la expresión de estos en sus diferentes contextos históricos y sociales.
• Lectura en voz alta, comentarios de obras breves y fragmentos representativos de
diferentes épocas, géneros y movimientos, de manera que se tome conciencia de diferentes
temas, de formas literarias y de su evolución.
• Comentario interpretativo de textos literarios relevantes de nuestra historia, así como
ser capaces de relacionarlos y compararlos con otras obras de nuestra literatura.
• Consolidación de la autonomía lectora y valoración de la literatura para conocer otros
mundos, tiempos y culturas.
• Producción de discursos orales, escritos y audiovisuales.
• Elaboración de discursos críticos a partir de la lectura de textos literarios teniendo en
consideración la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección lingüística.
• Elaboración de textos de carácter literario imitando a los referentes de la historia de la
literatura.
Dimensión de investigación y uso de las tecnologías
• Ideación, planificación y ejecución individual o en grupo de proyectos de investigación en
literatura.
• Identificación y localización de la información contrastando el rigor y la credibilidad.
• Uso de los instrumentos TIC para la elaboración y comunicación de los contenidos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
1. Leer, analizar, comprender, interpretar y comentar aspectos contextuales, referenciales
y vivenciales de obras escritas o audiovisuales en la medida en que establecen una clara
relación entre la ficción y la realidad humana.
2. Identificar los diversos géneros literarios y sus características, así como los grandes
temas de la literatura.
3. Elaborar textos escritos con carácter estético tomando como referencia los grandes
autores de la literatura española o universal.
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4. Elaborar textos escritos que reflejen la capacidad de comprensión y síntesis de las
diferentes lecturas propuestas.
5. Cooperar con los compañeros en la realización de trabajos de aprendizaje, demostrando
capacidad organizativa y responsabilidad para facilitar el buen funcionamiento del trabajo
en equipo.

Segundo curso
Dimensión comunicativa
Es fundamental la participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales.
• Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra, intervenir en el momento
adecuado colaborando activamente. También para defender el uso de los puntos de vista
personales y con respeto al de las otras personas.
• Participación en conversaciones y discusiones, matizando las opiniones propias y
respondiendo a las diferentes situaciones.
• Conocimiento y uso de las técnicas del manejo de ideas aplicando, si es necesario, los
conocimientos de otras materias: tomar apuntes, lluvia de ideas, ordenación en esquemas
y mapas conceptuales, etc.
• Planificación de la estructura del discurso en relación a los diferentes géneros y registros,
particularmente en el de los medios de comunicación.
• Elaboración de mensajes orales, escritos y audiovisuales de las variadas tipologías
textuales o audiovisuales.
Conocimientos para la mejora de la comprensión y expresión escrita.
• Análisis y reconocimiento de los diferentes tipos de textos y de las reglas que ayudan a su
buen funcionamiento.
• Uso adecuado de los conectores y marcadores del discurso, así como de las diferentes
categorías gramaticales que permiten la cohesión del texto (adverbios, locuciones,
conjunciones, preposiciones).
• Análisis de las relaciones significativas entre las palabras en relación con la coherencia
del texto y su adecuación.
• Reconocimiento de los diferentes usos de la lengua y las necesarias convenciones que
cada uso comporta.
• Uso adecuado de las normas ortográficas, gramaticales y tipográficas en la realización de
los textos propios.
• Producción de textos propios adaptando las características anteriormente nombradas.
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Dimensión de investigación y uso de las tecnologías
• Ideación, planificación y ejecución individual o en grupo de proyectos de investigación en
literatura.
• Identificación y localización de la información contrastando el rigor y la credibilidad.
• Uso de los instrumentos TIC para la elaboración y comunicación de los contenidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comentar el contenido de los textos orales, escritos y audiovisuales para compararlos
con los propios conocimientos y las informaciones obtenidas de otras fuentes, y adoptar
una posición crítica y constructiva de la propia opinión.
2. Realizar exposiciones orales bien estructuradas, con las ideas enlazadas y el uso
adecuado de la lengua según el registro adecuado a la situación.
3. Elaborar mensajes escritos con finalidades diversas, teniendo en cuenta los criterios de
coherencia, adecuación, cohesión y, finalmente, la corrección final.
4. Realizar textos sobre temas literarios o relacionados con temáticas de actualidad social
o cultural de los medios de comunicación, teniendo en cuenta el aspecto académico de
estos.
5. Leer significativamente durante el curso las obras programadas, analizarlas y
comentarlas según las pautas del profesorado.
7. Planificar y elaborar las informaciones obtenidas durante el curso de las diferentes
fuentes.
8. Cooperar con los compañeros para realizar los diferentes trabajos con responsabilidad y
capacidad organizativa.
9. Analizar y valorar críticamente el uso de la lengua como transmisión del pensamiento
objetivo y subjetivo respetando las relaciones de igualdad, excluyendo cualquier prejuicio
por determinados o diferentes usos lingüísticos.
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 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,
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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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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE PRIMER CURSO
Los alumnos que hayan suspendido 1º de bachillerato realizarán un examen de recuperación
durante el siguiente curso.
PROPUESTAS DE LECTURAS EN 1ºBACHILLERATO
1ª evaluación
1- Leyendas de Bécquer
1- Selección poemas de A. Machado
2- Generación 98: El árbol de la ciencia, Pío Baroja
2ª Evaluación
3.- Valle-Inclán: Una sonata (primavera)
4.- Teatro 27: La casa de Bernarda Alba F. García Lorca
5.- Poesía social y comprometida:
Juan Goytisolo “Palabras para Julia” . Gabriel Celaya.
3ª Evaluación
6.- Años 50-90 Narrativa:
Cela, La familia de Pascual Duarte.
Carmen Laforet, Nada
Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan
Juan Marsé, Última tardes con Teresa
7.- Narrativa actual hispanoamericana y española:
Almudena Grandes, Modelos de mujer (cuentos)
Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras
García Márquez, selección de cuentos
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LLENGUA ANGLESA
PRESENTACIÓ
La llengua anglesa és fonamental per a l'alumnat com a vehicle de comunicació i per a
ampliar les seves possibilitats de formació, laborals i personals. Al Batxillerat
Professionalitzador l’aprenentatge de la llengua tindrà un caire encara més competencial
per tal d’aconseguir l’objectiu de preparar els alumnes per a l’accés a Cicles Formatius de
Grau Superior (CFGS).
OBJECTIUS
Pretenem que l'alumne 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 aquest
idioma.

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 dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més a la tercera que a la segona.
La 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 la tercera avaluació hi 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 80% de la nota. El 20% 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 tracti d’alumnes amb dificultats definides per l’equip
psicopedagògic o per un dictamen mèdic, el professor podrà decidir modificar aquests
percentatges per tal de poder valorar l’alumne.
MATERIALS DIDÀCTICS
Llibres de text: ENGLISH FILE A2/B1 SBWB
DVDS, CDs, Internet, recursos online...IT LINGÜÍSTIC
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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 genètica i l’evolució, el mètode científic i el disseny
d’experiments, la creació d’ordinadors amb processadors més ràpids, etc. Es tracta doncs 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’ésser humà sobre el canvi climàtic, l’ús responsable dels recursos naturals, etc.
A més, al llarg de les dues hores setmanals es fomentarà l'interès per ampliar el vocabulari científic,
necessari per comprendre la ciència i les seves repercussions en el món actual. S’hi fomentaran
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 i 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 en 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 principals avenços i impactes de les
comunicacions i noves tecnologies, i els nous materials.

AVALUACIÓ
Proves escrites: 70% de la nota en 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., el 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 també en una
prova escrita.
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EDUCACIÓ FÍSICA
PRESENTACIÓ
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.

OBJECTIUS
Valorar i conèixer la condició física/salut, a través de proves o tests.
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 a 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 pràctica els diferents
coneixements, tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals i col·lectius treballats a l’aula.
Aprofundir 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 nostra 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.
S’hi fa clara referència a la vestimenta correcta 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.
L'avaluació serà formativa, contínua i acumulativa. Es tindrà en compte la globalitat de tot el procés
d’aprenentatge, així com l’assoliment d’objectius i competències bàsiques del curs. Per a recuperar
una avaluació no assolida caldrà aprovar l'avaluació següent. Si es suspèn la darrera avaluació es
proposarà al juny alguna prova i/o activitat de recuperació de l'avaluació depenent de cada cas. Si
no es recupera al juny caldrà recuperar-la a l'examen extraordinari, que consistirà en una prova
escrita (treball, control, dossier...) i/o prova pràctica.
Els alumnes amb l’Educació Física pendent del curs anterior podran recuperar-la aprovant
l’Educació Física del curs següent.
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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FILOSOFIA I SOCIOLOGIA
PRESENTACIÓ
En el present curs l'assignatura de filosofia, en el Batxillerat Professionalitzador, anirà de la mà
d’una altra especialitat del camp de les Ciències Socials, que és la Sociologia.
La Filosofia és una activitat reflexiva i crítica que, a partir de les aportacions de les ciències i d’altres
disciplines, pretén fer una síntesi global sobre el que és la persona, el coneixement, la conducta
adequada i la vida social i política.. D’aquesta manera, es complementarà amb la presència de la
Sociologia, que abordarà l’anàlisi de la societat i els fenòmens socials.

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES
Les matèries de Filosofia i Sociologia persegueixen com a objectiu principal la comprensió, per part
de l’alumnat, de si mateix i del seu món, i dotar-lo, per a això, d’eines cognitives tant teòriques com
pràctiques. En el pla teòric, l’alumnat coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats
i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions del pensament i dels fenòmens
socials. En la dimensió pràctica, la matèria dota les i els alumnes d’una actitud crítica que ajuda a
no admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades; de saber pensar, raonar
i argumentar amb fonament, coherència i de forma autònoma, l’habilitat discursiva per a dialogar i
convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic; de la capacitat per a discernir entre l’evident i
l’arbitrari, el substancial i l’accidental; i de la gestió creativa de les capacitats estètiques o el
raonament moral i polític autònom. També, des de l’àmbit de la Sociologia, a part de subscriure això
ja dit del vessant de la filosofia, s’abordarà com dotar de les eines necessàries a l’alumnat per
desenvolupar correctament un treball de recerca i l’aprenentatge de la investigació.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Reconèixer l'especificitat de la Filosofia i de la Sociologia i distingir-les d'altres sabers o maneres
d'explicar la realitat, diferenciant el seu vessant teòric i pràctic i centrant-se en les seves preguntes
fonamentals.
2. Raonar amb argumentacions ben construïdes, fer anàlisis crítiques i elaborar una reflexió
adequada en relació amb els coneixements adquirits.
3. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s'aconsegueixi una integració de
les diverses perspectives i s'avanci en la formació d'un pensament autònom.
4. Fer servir i valorar el diàleg com a forma d'aproximació racional al coneixement i com a procés
intern de construcció d'aprenentatges significatius, reconeixent i practicant els valors intrínsecs del
diàleg, com el respecte mutu, la sinceritat, la tolerància i, en definitiva, els valors democràtics.
5. Obtenir informació rellevant per mitjà de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la
críticament en l'anàlisi de problemes filosòfics, sociològics i polítics.
6. Conèixer i analitzar les característiques específiques de l'ésser humà com una realitat complexa
i oberta, amb múltiples expressions i possibilitats, aprofundint en la dialèctica entre natura i cultura,
i entre individu i societat.
7. Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que són lliures,
responsables, normatives i transformadores.
8. Comprendre i valorar les idees filosòfiques i sociològiques que han contribuït, en diferents
moments històrics, a definir la categoria de ciutadà i ciutadana, des de la Grècia clàssica fins a la
ciutadania global del món contemporani, posant un èmfasi especial en l'etapa de la Il·lustració i en
la fonamentació dels drets humans.
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9. Assenyalar les diferents teories sobre l'origen del poder polític i la seva legitimació, identificant
les que fonamenten l'estat de dret i la democràcia, i analitzar els models de participació i d'integració
en la complexa estructura social d'un món en procés de globalització.
10. Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les multiformes societats actuals, els
seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més importants.
L’avaluació es farà de forma continuada, i es desenvoluparan diferents eines per a l’avaluació dels
i les alumnes. L’avaluació dels blocs de Filosofia i Sociologia es farà mitjançant l’avaluació de proves
escrites, així com l’entrega de textos i altres exercicis avaluatius. Des del bloc del treball
d’investigació, els i les alumnes desenvoluparan i realitzaran un treball de recerca relacionat amb
el bloc de Sociologia, que es desenvoluparà i es treballarà en diferents entregues. El percentatge
es reflectirà de la manera següent: el 80% vindrà donat de la nota final de la mitjana de les proves
escrites, entregues i altres exercicis, i el 20% restant correspondrà a la participació i l’actitud davant
de l’aprenentatge.
Els i les alumnes tindran dret a presentar-se a la recuperació de l’assignatura en cas de suspendre.
La recuperació es farà de forma trimestral al llarg del curs i també es podran presentar de forma
extraordinària a les convocatòries de juny i setembre.
A la recuperació de setembre l’alumnat pendent de juny haurà de realitzar i presentar els treballs
d’estiu indicats pel professorat del departament. A més, caldrà presentar-se a un examen que tindrà
les mateixes característiques que el de juny.
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MATEMÀTIQUES
PRESENTACIÓ
Les Matemàtiques, dins els estudis de Batxillerat de Ciències i Tecnologia, exerceixen un paper bàsic
ja que aporten els fonaments d’expressió i desenvolupament dels fenòmens que tenen lloc dins el
món científic i tecnològic.
En el Batxillerat Professionalitzador el seu principal objectiu és dotar l’estudiant de les
competències necessàries per afrontar els estudis postobligatoris no universitaris.
En aquest batxillerat no es prepara l’estudiant per a les Proves d’Accés a la Universitat.

CONTINGUT
Primer curs:
1. Nombres reals: intervals i semirectes. Potències, radicals i logaritmes. Aproximació de nombres.
2. Àlgebra: polinomis, equacions, sistemes, inequacions.
3. Trigonometria: resolució de triangles.
4. Funcions elementals: característiques de les funcions, estudi de les funcions elementals, funcions
a trossos, composició de funcions.
5. Estadística descriptiva: variables, mesures de tendència, dispersió i posició
6. Estadística bidimensional: distribucions bidimensionals, correlació lineal, recta de regressió.
Segon curs:
1. Vectors: coordenades, operacions, producte escalar.
2. Geometria analítica: punts i vectors, equacions de la recta, paral·lelisme i perpendicularitat,
angles i distàncies.
3. Àlgebra: equacions, resolució de sistemes d’equacions amb Gauss, inequacions.
4. Límits i continuïtat: límits a un punt, continuïtat, límits a l’infinit, asímptotes.
5. Derivades: definició de la derivada, tècniques de derivació.
6. Aplicacions de les derivades: recta tangent, punts singulars, representació de funcions,
optimització.
7. Atzar i probabilitat: experiències aleatòries, freqüència i probabilitat, Llei de Laplace, probabilitat
condicionada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
La nota de cada trimestre s’obtindrà de la següent forma:
el 80%, d’exàmens o activitats avaluables; el 20%, de treballs realitzats, participació a classe,
assistència, actitud, deures...
La nota de fi de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
A l’inici del segon i tercer trimestre es farà la recuperació de l’avaluació anterior per a aquells
alumnes suspesos.
L’alumne que tingui suspès el curs haurà de fer un examen de recuperació extraordinari al juny o al
setembre.
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BIOLOGIA
PRESENTACIÓ
Aquesta matèria té continuïtat al llarg dels dos cursos de Batxillerat i té com a finalitat bàsica
formar, en la branca de les ciències biològiques, aquells alumnes que desitgen continuar els estudis
en un cicle formatiu de grau superior (CFGS) de l’àrea sanitària: (p.e. dietètica, laboratori de
diagnòstic mèdic, anatomia patològica i citodiagnòstic...).
El currículum de la matèria s’adapta a les necessitats dels alumnes i, per tant, difereix del
currículum estàndard de batxillerat. És més pràctic i està enfocat a aprofundir en el coneixement
de la biologia humana i de les tècniques biològiques pròpies d’un laboratori.
La matèria es distribueix en els dos cursos de batxillerat. En el primer curs se centra en la biologia
humana i consta de 4 hores lectives; en el segon curs es focalitza en aquelles àrees de la biologia
relacionades amb el diagnòstic mèdic, la microbiologia, la genètica i el disseny experimental.

OBJECTIUS
La Biologia Humana estudia els fets relacionats amb la salut i la malaltia. Analitza els processos
fisiològics així com les alteracions que es puguin produir causant diferents malalties. S’estudien tots
els aparells i sistemes del cos humà.
El bloc de Biologia Humana I centra l’atenció en l’estudi dels processos relacionats amb la nutrició:
1) Histologia humana; 2) El medi intern. Immunitat. 3) Nutrició (aparell digestiu, respiratori,
circulatori i excretor). Durant el curs es realitzen diverses pràctiques de laboratori a cada trimestre
(disseccions, observacions al microscopi, mesura de la pressió arterial, activitat enzimàtica...).

AVALUACIÓ
a. El 70% de la nota correspon a les proves escrites. La nota s’obté de la mitjana ponderada de tots
els exàmens realitzats en un trimestre.
b. El 20% es determina en funció del compliment de les tasques encomanades (apunts, dossier,
treballs a lliurar, pràctiques…).
c) 10% de l’actitud a l’aula i al laboratori (atenció, participació, esforç, puntualitat i faltes d’assistència justificades...).
RECUPERACIÓ
Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació segons les dates que ja s’indicaran.
La prova extraordinària de setembre de 1r de batxillerat consistirà en una prova escrita.
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FÍSICA I QUÍMICA
PRESENTACIÓ
El Batx PRO té un enfocament competencial, orientat a CFGS, amb estades a l’empresa i Formació i
Orientació Laboral (FOL)
Permet flexibilitzar el currículum, que té un caire més competencial i experimental, o sigui més
orientat a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Introdueix unitats formatives de cicles formatius com a matèries específiques de batxillerat.

CONTINGUTS
OPCIÓ 1r Batx
Fer dues hores de física i dues hores de química setmanals. La nota de la matèria serà la mitjana
sempre que les notes siguin superior a un 3.
FÍSICA
El moviment.
L’univers mecànic.
L’energia.
Les imatges.
QUÍMICA
Els gasos, líquids i solucions.
Estructura dels materials. L’enllaç entre àtoms i molècules.
Les reaccions químiques.
OPCIÓ 2n Batx
Fer dues hores de física i dues hores de química setmanals. La nota de la matèria serà la mitjana
sempre que les notes siguin superior a un 3.
FÍSICA
Les ones i el so.
Els planetes i satèl·lits.
Corrent elèctric.
Desintegració radioactiva.
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QUÍMICA
Equilibri de fases i equilibri químic.
Equilibris químics iònics.
Les piles i cel·les electrolítiques.
El món de la química orgànica
Espectres RMN, masses i infraroig per a identificar compostos orgànics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació es basarà en els exàmens escrits i en experiències i treballs pràctics, dossiers i
exercicis, feina a casa i l’actitud. La nota de cada trimestre s’obtindrà de la forma següent:
el 80%, de la mitjana dels exàmens;
el 10%, de treballs pràctics, dossiers i exercicis i treball a casa;
el 10%, d’experiències i actitud.
Es recorda que la matèria és acumulativa i que es podrà avaluar tota sencera a cada examen a
criteri del professor.

RECUPERACIÓ
Per recuperar una avaluació, l’alumne haurà de fer un examen específic amb prèvia orientació del
professor.
Per recuperar la física o la química pendent de 1r, el professor es posarà en contacte amb l’alumne
i li 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
Es farà servir un llibre de Física i un altre de Química, el contingut dels quals es repartirà entre
primer i segon de batxillerat. Tant el llibre de Física com el de Química es faran servir durant els
dos cursos de batxillerat.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL
PRESENTACIÓ
La Tecnologia Industrial, en aquest Batxillerat Professionalitzador, està dirigida a aquell alumnat
que vol accedir a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de les famílies de Ciència i Tecnologia.
Aquest itinerari permet obtenir la titulació de tècnic o tècnica superior, amb la qual es pot accedir
directament al món laboral i/o continuar estudiant un grau universitari.

OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquesta matèria és dotar l’alumnat de les eines i coneixements tecnològics
necessaris per afrontar, d’entrada, l’elecció del CFGS que més s’adapti a les seves necessitats i,
posteriorment, continuar els estudis del CFGS escollit amb garanties d’èxit.
L’alleugeriment que suposa no haver de prepara les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), juntament
amb un enfocament més experimental i competencial, permet estructurar els continguts de la
matèria en els següents vuit blocs d’aprenentatge:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemes energètics i elèctrics.
Materials i sistemes mecànics.
Pneumàtica i oleohidràulica.
Sistemes electrotècnics I (cc).
Sistemes electrotècnics II (ca).
Sistemes digitals.
Sistemes automàtics.
Introducció a la programació.

Aquests continguts es treballaran en els dos cursos de batxillerat a raó de quatre hores setmanals.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
●
●
●
●
●
●
●

Cada bloc d’aprenentatge s’avaluarà per separat. La mitjana de les qualificacions
obtingudes en cada bloc determinarà la nota final de curs.
Les activitats de recuperació dels blocs d’aprenentatge suspesos es faran durant el següent
bloc.
La recuperació de l’últim bloc es realitzarà durant el període en el qual es realitzen les
proves de recuperació de juny (en què es tindrà una nova oportunitat de recuperar els blocs
anteriors, si és el cas).
En la convocatòria extraordinària, els alumnes s'avaluaran només dels blocs
d’aprenentatge suspesos.
La qualificació màxima en les activitats de recuperació serà d'un 5.
L'alumnat que tingui pendent la matèria de Tecnologia Industrial de primer curs s’haurà de
posar en contacte amb el cap de departament, el qual l’orientarà sobre les activitats de
recuperació que haurà de realitzar.
Els criteris d’avaluació anteriors s’aplicaran a partir d'una assistència mínima del 75%.

MATERIALS DIDÀCTICS
Llibre de text i recursos digitals proporcionats pel centre.
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