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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 ciuatro 

competencias báscas: comprensión lectora,  comunicacioón oral, expresión escrita y 

dimensión actitudinal y plurilingüe. 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.  

2.- La nota de cada evaluación será el resultado de las  competencias básicas citadas:  

a) Comprensión lectora   25% 
b)  Expresión escrita   25% 
c)  Comunicación oral   25% 
d)  Dimensión actitudinal y plurilingüe. 

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

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

RECUPERACIÓN ORDINARIA 

Habrá un examen de recuperación o actividades evaluativas para todos los alumnos que no 

hayan superado la materia.  Se contemplarán todos los aspectos desarrollados durante el 

curso, tanto de lengua como de literatura (lecturas obligatorias incluidas), si bien se 

ajustará a los contenidos referidos a las competencias básicas para aprobar la materia. 

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 

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

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

curso, será global y contemplará todos los aspectos desarrollados durante el curso, tanto 

de lengua como de literatura (lecturas obligatorias incluidas), si bien se ajustará a las 

competencias básicas.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE PRIMERO  

Siempre que el alumno haya aprobado 2ESO, quedará también aprobado 1ESO.   
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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: la descripció d’objectes i persones, narració de fets reals i ficticis, resum 
de textos i esquemes, 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, reconeixement de les categories gramaticals, identificació del subjecte. 
 

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 final de cada avaluació (el grau d’assoliment, d’1 a 4) és la suma de dos apartats. 
El primer és la qualificació de diverses proves escrites individuals, que en significarà el 
75%. S'hi avaluarà la comprensió lectora, l’expressió escrita autònoma, l’adquisició dels 
continguts gramaticals, lèxics i ortogràfics, el reconeixement dels diversos tipus de text i 
gèneres literaris. Si cal, també es farà, a més, un control objectiu sobre la lectura 
complementària. En un segon apartat, fins al 25% restant de la qualificació de l’avaluació, 
es tindran en compte les participacions orals a classe, el compliment regular dels deures, 
la presentació acurada de la llibreta o dossier, l’actitud en relació a la llengua, l’habilitat en 
l’ús de les competències digitals, etc.  

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.  
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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.   
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  

Els alumnes de 2n 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 
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 Dynamic 2 (Student’s i Workbook), Editorial Oxford   

ALTRES MATERIALS  

Readers, recursos audiovisuals i eines digitals.  
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MATEMÀTIQUES  
   
PRESENTACIÓ  
  
El segon curs de l'ESO comença amb l'estudi dels nombres enters, que vam iniciar el curs 
passat. Veurem la seva importància històrica i adquirirem destresa operant amb enters. 
Tornarem a treballar les fraccions, especialment la part de resolució de problemes i 
introduirem els nombres racionals.  
Seguirem treballant els percentatges i la proporcionalitat. Veurem exemples de 
proporcionalitat composta. 
Iniciarem l'estudi de l'àlgebra, de vital importància en les matemàtiques. Començarem amb 
l'estudi de les expressions algebraiques i seguirem amb la resolució d'equacions de primer 
grau i la seva aplicació a la resolució de problemes. 
Aprendrem el Teorema de Tales i el Teorema de Pitàgores. Treballarem la raó de semblança 
i la seva aplicació a la interpretació de mapes i escales.  
Aprofundirem en l'estudi dels cossos geomètrics: desenvolupament, elements 
característics, àrees i volum.  
Finalment veurem com interpretar taules de dades i gràfics estadístics i aprendrem nocions 
bàsiques de probabilitat.  
  
CRITERIS D ’AVALUACIÓ   
Per a l’avaluació es tindrà en compte: 
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.  
Es tindrà en compte la globalitat de tot el procés d’aprenentatge, així com l’assoliment 
d’objectius i competències bàsiques. 
  
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 no assoleixin una avaluació podran recuperar-la fent un examen sobre 
la matèria no assolida durant l'avaluació següent. 
2. Al mes de juny hi haurà un examen extraordinari de recuperació per a aquells alumnes 
que tinguin pendent l'assignatura. 
3. Els alumnes amb les Matemàtiques pendents del curs anterior podran recuperar-les 
aprovant les Matemàtiques del curs següent.   
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EDUCACIÓ FÍSICA  

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

 
OBJECTIUS 

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

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Per aprovar l’Educació Física serà necessari  

Complir amb la normativa d’inici de curs que serà repartida a cada alumne/a i explicada a classe. 
En ella fa clara referència a la vestimenta correcte per realitzar les classes, mesures 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, continua 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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CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

PRESENTACIÓ 

La matèria de Ciències Socials, geografia i història té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els 
coneixements i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels 
problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa. 
L’alumnat ha d’obtenir suficients coneixements i competències bàsiques per saber d’on ve, on és i 
cap a on vol anar, com a individu i com membre d’un col·lectiu.  
Al segon curs de Ciències Socials es treballa la  fragmentació del Món Antic, Al-Àndalus, l’Edat 
Mitjana, i diferents aspectes demogràfics i dels processos d’urbanització 
 

OBJECTIUS COMPETENCIALS  

1- Conèixer la fragmentació del Món Antic i els orígens de l’Islam. Saber com es va produir la 
conquesta àrab de la península Ibèrica i l’evolució d’ Al-Àndalus. Analitzar les causes i l'evolució 
de la Reconquesta.  Estudiar el naixement del Feudalisme. Explicar la composició i els trets 
distintius de la societat medieval.  

2- Comprendre i analitzar el fet cultural del nostre país, les aportacions que s’han fet des d’altres 
societats i civilitzacions, el valor educatiu del patrimoni cultural, i l’enriquiment que ha 
comportat l’intercanvi amb diferents realitats i cosmovisions del món.  

3- Entendre la relació entre els esdeveniments més significatius de la Història de Catalunya, la 
Història d’Espanya i la Història Universal en aquestes etapes.  

4- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la 
causalitat històrica. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació 
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. Interpretar que el present és producte 
del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. 

5- Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la 
construcció de subjectes històrics.  Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la 
història valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els valors 
de la cultura de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud 
responsable, solidària, participativa i dialogant 

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

7- Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època. 
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació 
i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. Valorar les expressions culturals pròpies, 
per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.  

8- Analitzar la població mundial, la seva distribució i la seva dinàmica. La dinàmica i estructura de 
la població espanyola i catalana. El fet urbà. Explicar el comportament, evolució i diversitat de 
les societats actuals.  

9- Aplicar procediments d’anàlisi geogràfica, establir relacions causals entre diverses variables 
que expliquen la complexitat dels fenòmens socials en l’espai, proposar hipòtesis explicatives, 
i comunicar resultats d’una recerca senzilla utilitzant les tècniques de representació de l’espai 
i el vocabulari geogràfic. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat. Aplicar els 
procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per 
interpretar l’espai i prendre decisions. 
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10- Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, seleccionant i 

interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, 
numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge.  

11- Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo 
amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la 
matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació). 

12- Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació 
com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes 
específiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts utilitzades.  

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

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.  
 

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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CIÈNCIES DE LA NATURALESA: FÍSICA I QUÍMICA  
  

PRESENTACIÓ  

En l’apartat de Física i Química es treballaran aquestes matèries des de la quotidianitat per introduir 
els conceptes físics i quí- mics necessaris per preparar i accedir a estudis posteriors. Ens centrarem 
en la identificació de substàncies i mescles i els mètodes de separació d’aquestes últimes. D’altra 
banda l’observació dels fenòmens del nostre entorn i l’experimentació al laboratori ens permetran 
distingir entre canvi físic i canvi químic. Dins dels fenòmens físics donarem importància a les forces 
aplicades sobre un objecte i l’estàtica de fluids, així com la llum i el so 
  

OBJECTIUS   

Interpretar correctament les informacions facilitades, tan en llenguatge oral, escrit o mitjançant 
símbols i esquemes.  
Adquirir agilitat en la resolució de problemes i desenvolupar correctament el treball al laboratori  
Interpretar alguns fenòmens quotidians que impliquin l’ús de magnituds físiques i canvis químics  
 

PROCEDIMENTS  

Inclouen una primera aproximació a la comprensió dels processos físics i químics de la vida real, 
simplificant-los per poder comprendre millor els conceptes físics i químics del currículum del curs.  
Introducció a la mesura de magnituds físiques i químiques, i resolució de problemes. Valoració de la 
importància de l’ús de eines matemàtiques.  
Interpretació de esquemes, taules i gràfics. 
Aprenentatge de mètode del treball dels científics a través del treball experimental al laboratori  
Ús de productes casolans, objectes d’ús diari i joguines, per reforçar els conceptes apresos.   
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

L’avaluació es basarà en els Exàmens escrits, dos per avaluació, i en experiències i treballs pràctics, 
dossiers i exercicis i treball a casa; i l’actitud  
La nota de cada trimestre s’obtindrà de la forma següent: 70% de la mitjana dels exàmens, proves 
escrites o treballs.  
20% per les pràctiques, treball de casa, deures i/o llibreta  
Finalment 10%  pel comportament, l’actitud i participació a l’aula i l’assistència. En cap cas es podrà 
superar la matèria amb notes dels exàmens inferiors a les pactades. De no ser possible l’avaluació 
continua per algun tema aquest es recuperarà amb un examen únic de física i un de química.   
 

RECUPERACIÓ   

Les activitats de recuperació consistiran en proves escrites per a cada avaluació pendent en les 
dates que s’indicaran. Per superar la prova extraordinària s’haurà de presentar el dossier de reforç 
corresponent i realitzar l’examen. El dossier tindrà un valor del 20% de la nota. Per recuperar la 
matèria del curs anterior s’entregaran els dossiers corresponents al professor de la matèria, o en 
el seu defecte al professor del curs anterior i es realitzaran dues proves durant el primer i el segon 
trimestre  

MATERIALS DIDÀCTICS  

Atòmium, Física i Química 2n ESO de Ferrer, V  Ed.La Galera. Fotocopies per les pràctiques i altres 
activitats   
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  

PRESENTACIÓ  

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

OBJECTIUS  

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

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

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

MATERIALS DIDÀCTICS  

Carpeta i llibre Visual i plàstica I. Editorial Casals  

Materials: Llapis, retoladors calibrats, regles, compàs, goma, maquineta, llapis de colors, pinzells,  

pintures gouache cola i tisores.  
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MÚSICA  

PRESENTACIÓ 

Després de posar l'èmfasi, en el curs anterior, en la consolidació sistemàtica dels codis del 
llenguatge musical,  arriba l'hora de posar en joc les eines adquirides de cara a l'expressió musical 
pròpiament dita, és a dir la interpretació musical i, sobretot, la composició.   
Utilitzarem la flauta de bec com a instrument escolar per practicar sistemàticament la interpretació 
de melodies de creació pròpia i d'altres compositors tot refermant la pràctica de la lectura musical 
a partir de la partitura. Es donarà tanta importància a la pràctica individual com a la col·lectiva, tot 
valorant la concentració en el seguiment de consignes i la corresponsabilitat en l'adequat resultat 
musical final de la interpretació grupal. Enguany es valorarà especialment la competència en el 
seguiment de consignes de seguretat en la pràctica musical, en context de pandèmia per Covid-19. 
Per a la composició musical caldrà establir criteris que permetin escollir les millors opcions en la 
creació de melodies amb sentit i interès estètic, així com analitzar melodies senzilles d'altres 
compositors que puguin servir com a models compositius..   

 
OBJECTIUS  

Els objectius que persegueix la pràctica musical així plantejada són desenvolupar la sensibilitat 
personal i estètica, exercir la creativitat de forma racional, enriquir la pròpia expressió personal, 
canalitzar emocions i sentiments i desenvolupar la socialització i el sentit de pertinença a un 
col·lectiu que persegueix fites comunes, així com la integració de la pràctica musical segura en el 
context de pandèmia per Covid-19.  

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

Per aprovar l'assignatura serà necessari que l'alumne tingui la suficient destresa com per poder 
llegir i interpretar, autònomament i utilitzant la flauta de bec, melodies senzilles. També serà 
necessària la creació d'un mínim nombre d'exercicis de composició musical que responguin als 
criteris establerts. Caldrà, finalment, presentar un dossier d'apunts que reculli tots aquells aspectes 
treballats a classe, ja sigui en relació a la interpretació com la composició o qualsevol altre 
contingut tractat. 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. Cada un d'aquests tres aspectes 
tindrà el valor d'1/3 de la nota final de l'avaluació, la qual serà ponderada tenint en compte la 
globalitat de tot el procés d'aprenentatge i el progrés de l'alumne en l'assoliment d'objectius i de 
competències bàsiques.  
Per a la recuperació d'una avaluació ja finalitzada caldrà aprovar l'avaluació següent i haver lliurat 
tots els treballs pendents de l'avaluació anterior. El plantejament de la matèria és acumulatiu en 
estar basat en el desenvolupament d'una destresa de lectoescriptura musical de què s'espera un 
augment progressiu i constant.  
Si la darrera avaluació no ha estat superada, caldrà recuperar la matèria a l'examen extraordinari 
de juny, que consistirà en alguna activitat de recuperació,  exercici d'interpretació musical i/o 
composició, atenent a les circumstàncies particulars de cada alumne. La interpretació serà de 
memòria, i s’hi valorarà la fidelitat a la partitura des del punt de vista melòdic, rítmic i de la mètrica 
musical així com el gust estètic general.   
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MATERIALS DIDÀCTICS 

El material que s'exigirà que l'alumne porti sempre a l'aula és:  

 Flauta de bec marca Hohner, Zenon o Yamaha, de digitació alemanya  
 Dossier d'apunts amb fulls en blanc  i fulls pentagramats 

 Llàpis, goma, maquineta i bolígraf.   
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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 que demanen a l’alumne adquirir 
uns coneixements amb els quals ha de posar en acció un conjunt ampli i divers d’habilitats i actituds.  
 

OBJECTIUS I ADQUISICIÓ DE COMPETENCIALS  
1- 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.  
 

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 
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RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA 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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RELIGIÓ CATÒLICA  
  
PRESENTACIÓ   
  
La matèria de Religió Catòlica té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els sabers, 
habilitats, aptituds, actituds i comportaments per enfrontar-se a problemes de la vida 
quotidiana.   
  
OBJECTIUS COMPETENCIALS  
  
Al segon curs estudiarem la influència del missatge de Jesús de Natzaret en els primers 
cristians i, alhora,  l’origen, composició i interpretació de textos sagrats.  
  
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ   
  
 En l’avaluació de la matèria es farà la mitjana ponderada de les activitats realitzades al 

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

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

 Les proves objectives o exàmens seran valorats en un 60% de la nota final de l’avaluació.   
  
RECUPERACIÓ   
  
Aquells alumnes que han suspès l’avaluació podran recuperar amb una única prova durant 
l’avaluació següent. A més serà obligatòria la presentació de les activitats no superades, 
especialment el dossier o quadern de classe. En cas de no superar la matèria es proposarà, 
al juny, una prova i o activitat de recuperació, d’una o més avaluacions.  
  
Els alumnes que al mes de juny no superin la matèria s’hauran de presentar a la prova 
extraordinària de juny, de totes les avaluacions, i lliurar obligatòriament les activitats 
assignades pel professorat. Els criteris d’avaluació seran els esmentats anteriorment.  
  
L’alumnat que no aprovi l’assignatura en la prova extraordinària de juny podrà recuperar la 
matèria aprovant  Religió catòlica de tercer d’ESO.    
 
MATERIALS DIDÀCTICS  
  
Bíblia didàctica, Ed. PPC , llibres de text que es lliuraran a l’aula.                                                                                                                                                                                       
Recursos audiovisuals i digitals del centre. 
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Cada curs el centre informa a l'alumnat quines matèries 

optatives es podran cursar. Cada alumne ha de manifestar les 

seves preferències en el full de "tria d'optatives" que li lliura el 

seu tutor o tutora.  

Cal que aquesta tria estigui supervisada per la família com ho 

està pel tutor/a, i es faci tenint en compte tant els resultats 

acadèmics anteriors com els gustos i inquietuds personals de 

l'alumne/a. Un punt de partida fonamental per aquesta tria és 

la informació sobre les característiques d'aquesta oferta 

d'optatives que es troba a continuació. 

 



                                                                 DOSSIER INFORMATIU 2n ESO curs 21-22 

27 

INICI  

 

ÀMBITS CIENTÍFICOTECNOLÒGIC I LINGÜÍSTIC. MINDSTORMS. ROBÒTICA I FICCIÓ   

(AMPLIACIÓ) 

PRESENTACIÓ   

Aquesta matèria optativa combina les matèries de tecnologia i d'anglès, de manera que durant 1h 
setmanal l'alumnat treballarà aprofundint en l'àmbit científicotecnologic amb el disseny, construcció 
i programació de robots aplicant l'educació STEM (Science, Techonology, Engineering, Mathematics). 
I durant 1h més, lligada a robòtica i treballant en grups, els alumnes pensaran, planificaran i 
gravaran petits curtmetratges en anglès a on els robots seran els protagonistes. Els alumnes també 
mantindran un diari (diari) o scrapbook en anglès amb el seguiment de la feina feta.   

OBJECTIUS  

 Desenvolupar habilitats i capacitats de lògica, resolució de problemes, imaginació i creativitat. 
 Muntar estructures de robots. 
 Programar diferents moviments i reptes amb els equips de robòtica.  
 Conèixer la funció dels diferents sensors i actuadors 
 Millorar la comunicació oral i escrita en llengua anglesa 
 Idear i realitzar productes videogràfics o audiovisuals de caràcter imaginatiu  
Des dels dos àmbits:  
 Aprendre a distribuir tasques, proposar-se objectius i resoldre conflictes en els treballs en grup.   
 Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu 
 Reflexionar i avaluar la feina feta fent seguiment de les tasques realitzades  
  

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Per a l’avaluació es tindran 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 serà la mitjana ponderada de totes: 
actitud 20%, resta de qualificacions 80%.  

En cas de no lliurar alguns dels treballs proposats 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.  

Per a la recuperació en l'examen extraordinari els alumnes s'examinaran dels continguts de tot el 
curs i és condició necessària presentar els treballs pendents (sense lliurar o suspesos).  

Si es recupera la matèria, la qualificació serà “Assoliment satisfactori”.   

MATERIALS DIDÀCTICS  

No hi ha llibre de text.  

Llibreta d’apunts i scrapbook o journal (diari).   
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ÀMBIT MATEMÀTIC. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES  

  

PRESENTACIÓ 

Aquest optativa va destinada a alumnes que vulguin seguir progressant en les seves 

habilitats matemàtiques.  

És una optativa dedicada  a la resolució de problemes, on caldrà utilitzar l’enginy! Els 

problemes tindran relació amb els continguts del curs de matemàtiques, es treballarà 

l’enfocament per competències, enunciats de problemes de concursos com el “Cangur”... 

Farem servir tècniques que els alumnes ja coneixen i també n’aprendrem de noves.  

  

OBJECTIUS 

 Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 

adequada, utilitzant símbols, gràfics, etc.  

 Mantenir una actitud de recerca davant dels problemes, assajant estratègies diverses. 

 Potenciar la creativitat per arribar a construir algorismes propis.  

 Valorar la importància del treball en grup i la col·laboració.  

  

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

  

L’avaluació serà contínua. Es valorarà sobretot la feina feta a classe i l’actitud.   

Hi ha haurà algunes feines per entregar i algun exercici puntuat a classe. 

Es plantejaran treballs de recuperació pels alumnes que suspenguin el curs.   

   



                                                                 DOSSIER INFORMATIU 2n ESO curs 21-22 

29 

INICI  

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC. REFORÇ DE LES ÀREES INSTRUMENTALS II   

  

PRESENTACIÓ  

L'alumnat que assisteix a aquesta matèria optativa de reforç s’assigna des de Coordinació 

Pedagògica, atenent a les seves sol·licituds i/o necessitats. La durada de l’optativa és de tres 

trimestres.  

OBJECTIUS GENERALS 

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

alumnes i millorar-ne el rendiment.  Per altra banda, es pretén generar els hàbits d’estudi 

necessaris i potenciar-los, en el cas que ja hi siguin.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Desenvolupar totes les capacitats lectores dels alumnes.  

Despertar el gust per la lectura en els alumnes.  

Reforçar la capacitat de síntesi en el procés lector de l’alumne/a.  

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

L’avaluació serà contínua.  

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

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

presentació.  

A l’avaluació extraordinària, l’alumne/a haurà de lliurar els quaderns de lectura  que s’indiquin i 

presentar-se a la prova.  

MATERIAL DIDÀCTIC 

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

blancs i carpeta. El material escolar i les fotocòpies dels treballs diaris estan inclosos en el 

pagament de la matrícula. 
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC. FEM TEATRE! 

PRESENTACIÓ   

L’objectiu és enfortir i consolidar  les competències bàsiques comunicatives mitjançant la 
metodologia tant corporal com textual que ens ofereixen les eines i tècniques teatrals i escèniques. 
És una optativa del Departament de Català, per tant, la llengua d’ús de la matèria serà el català. A 
través d’activitats vinculades a les arts escèniques l’alumnat treballarà les habilitats comunicatives 
a partir dels següents eixos d’aprenentatge:  
a)Expressió corporal 
b)Dicció: tècnica vocal i interpretació amb la veu 
c)Improvisació:  interpretació – dramatització 
d)Situacions dialògiques improvisades: desinhibició i d’interacció 
e)Lectura, comprensió i interpretació de textos teatrals  
f)Creació de guions teatrals – correcció lingüística  
g)Muntatge de representacions teatrals i la seva realització  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

2.1.Avaluació formativa:  50% de la nota global 
A partir de l’observació del treball de l’alumnat a l’aula i de la seva evolució:  
1)D’una banda, amb les anotacions al Quadern del professor/a de totes les activitats i accions 
teatrals setmanals obligatòries. Així com, el seguiment continuat d’aspectes com el grau de 
participació, tant individual com al grup, i les actituds d’interès, compromís, cooperació i respecte.  
2)D’altra banda, també es tindrà en compte l’elaboració del Dossier de l’alumne/a dia a dia, on es 
recolliran les activitats fetes (esborranys, guions teatrals), reflexions del procés de cada activitat, 
autoavaluació i coavaluació.       
2.2.Avaluació sumativa: 50% de la nota global 
A partir d’una o dues proves objectives, per constatar el grau d’adquisició de continguts relatius al 
fet teatral i una prova pràctica on s’hauran de demostrar totes les aptituds dramàtiques treballades 
a cada trimestre.  
2.3.Superació de la matèria  
La nota final de cada avaluació (el grau d’assoliment, d’1 a 4) és la suma dels dos apartats anteriors. 
L’avaluació és contínua i ponderada. Es dona més valor a la segona avaluació que a la primera i més 
a la tercera que a la segona.  
 
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 i es tindrà en compte en el moment de posar 
la qualificació de cada trimestre i de final de curs.  
2.4. Criteris de recuperació d'avaluacions suspeses 
Una avaluació suspesa (amb NA com a qualificació) 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 de les arts escèniques, en la matèria del trimestre 
següent.  

Si l’assignatura no queda aprovada a l’avaluació final, podrà presentar-se a la prova extraordinària 
de la convocatòria del mes de juny.  
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC. SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. FRANCÈS   

Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat  
 

PRESENTACIÓ  
Aquesta matèria es la continuació de l’optativa començada a 1r d’ESO. Activitats d’aprenentatge 

basades en un entorn més ampli (la família, l’escola, la ciutat...). La curiositat de l’alumne i els seu 

grau de participació, esforç i il·lusió són claus per adquirir i assimilar uns continguts més formals. 

OBJECTIUS:  
 Entendre la informació i les dades més rellevants de missatges orals i escrits en situacions de 

comunicació pròximes a l’alumne. 
 Produir textos orals i escrits de caràcter pràctic o quotidià (a la botiga, al restaurant, al carrer, 

etc.). Es requereix una participació amb autonomia progressiva en la producció de textos, en 
converses i simulacions, fent servir estructures senzilles i una pronúncia adequada per a una 
bona comunicació. 

 Identificar i posar exemples d’alguns aspectes socials, culturals històrics, geogràfics o literaris 
propis dels països on es parla la llengua estrangera i mostrar interès per conèixer-los. 

 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació de forma progressivament autònoma per 
cercar dades.   

 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ   
Criteris d’avaluació   
 L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua, amb observació sistemàtica del procés 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 (30%-30%-40%). La nota 

final és la valoració global de la matèria tenint en compte la progressió de l’alumne.  

La nota de cada avaluació és la suma de 2 apartats:  

Apartat 1: avaluació sumativa. A partir de la qualificació dels exàmens i projectes, aquest apartat 

significarà com a màxim el 70% de la nota. 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.  

Els percentatges aproximats d’aquest apartat són  

40% per a les proves escrites i 30% per a les proves d’expressió oral. 

Apartat 2: avaluació formativa. El 30% restant de la nota correspon a l’avaluació formativa que és 

un compendi dels punts següents. En cas d’incompliment d’aspectes acadèmics bàsics, aquest 

apartat pot sumar zero. 

 Compliment regular de tots els deures i activitats de classe, i presentació acurada del dossier o de la 

llibreta. 

 Actitud i participació activa a classe (inclou portar diàriament el material necessari per al seguiment de la 

sessió).  

 Comportament (assistència i puntualitat, respecte a les normes donades i a les instal·lacions del centre, 

respecte a les normes de convivència, respecte a la diferència i la no discriminació).  
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El percentatge aproximat de cada punt  

és un 10% (total 30%). 

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 avaluar adientment a l’alumne. 

 

RECUPERACIÓ  
No hi ha exàmens parcials de recuperació. Una millora en el procediment i la 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%). 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.  

Només es preveu un examen de recuperació al juny per als alumnes que no hagin superat la matèria 

durant el curs.  

MATERIALS DIDÀCTICS  
• Llibre de text i quadern d’exercicis (CLUB Parachute 2_Livre de l’élève + Cahier de l’élève, ed. 
Santilllana).  

• Materials audiovisuals i interactius. 
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC. SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. ALEMANY   
  
Característiques: continuïtat al llarg de l'ESO i Batxillerat  
  

PRESENTACIÓ  

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

OBJECTIUS  

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

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Avaluació continuada basada en:  

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

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

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

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

-un control després de cada mòdul (1 o 2 al trimestre) 

La nota final serà: 40% dels deures, projectes, treball a classe 35% dels controls escrits 25 % de 
l’actitud a classe (participació, atenció...)  

La matèria és acumulativa. La superació d’un trimestre suposa la dels anteriors. No obstant això, es 
faran activitats de recuperació durant l’avaluació següent. Es preveu un examen de recuperació al 
juny per als alumnes que no hagin 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 els 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 institut d’Alemanya. 
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ÀMBIT ARTÍSTIC. CANT CORAL 
  
PRESENTACIÓ  
 
Aquesta optativa s’inclou dins de l’assignatura de Música i pretén ser una eina perquè l’alumnat 
s’apropi a la música com a objecte de coneixement a través del cant i el treball cooperatiu en què 
cadascú aporta les seves característiques personals i, alhora, tothom és essencial per al conjunt  
 

OBJECTIUS 
 - Valorar la veu com a instrument propi, de la qual cal tenir-ne cura.  
 - Escriure, entendre i vocalitzar correctament els textos treballats. Potenciar la imaginació i la 
creativitat en les redaccions. 
 - Interpretar les peces del repertori, tenint en compte el seu ritme, fraseig, procedència i estil.  
- Acceptar i aprofitar les característiques individuals dels membres del grup, tot proposant i 
suggerint iniciatives. 
- Integrar-se vocalment en el grup aportant els coneixements i capacitats pròpies i valorant el 
treball cooperatiu.  
- Integrar procediments de pràctica musical segura en context de pandèmia per Covid-19. 
 

CONTINGUTS  
- Adquisició dels mecanismes per a una bona tècnica vocal (relaxació, respiració, fonació, 
articulació) i d’una posició correcta del cos.   
- Interpretació d’un repertori variat. 
 - Realització d'audicions o concerts i participació activa en les seves fases de planificació, assaig, 
execució, direcció i avaluació.  
 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
Criteris d’avaluació  
L’avaluació serà continuada i es valorarà la feina del dia a dia a l’aula, la participació activa durant 
les activitats i cançons proposades i els assajos un 60%. L’assistència, la puntualitat, l’actitud i la 
participació als actes realitzats a l’institut amb un 40%.   
 
Enguany es valorarà especialment la competència en el seguiment de consignes de seguretat en la 
pràctica musical en context de pandèmia per Covid-19. 
 
Criteris de recuperació  
La recuperació dels alumnes que no hagin assolit els objectius de l’optativa consistirà en una prova 
escrita.  
 

MATERIAL DIDÀCTIC  
  
Materials i recursos que es lliuraran a l’aula.   
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ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA. HABILITATS MOTRIUS 2  
  

PRESENTACIÓ  
Aquesta optativa està centrada en el descobriment del propi cos mitjançant tasques de percepció i 

sensibilització relacionades amb els esquemes motors que s’utilitzen a les diferents habilitats 

motrius bàsiques i que ens permeten dur a terme qualsevol activitat de la vida diària.  

Així mateix en veurem la seva aplicació específica en els principals esports individuals i col·lectius.   

CONTINGUTS 
 
Les capacitats coordinatives: Habilitats motrius bàsiques. 

 Realitzarem activitats individuals mitjançant l'ús del propi cos per a assolir el control corporal 
i l'amplitud i freqüència òptimes en el desplaçament, a través de tota mena d’habilitats, caminar, 
córrer, trepar, reptar, gatejar, enfilar-se,...  

 Utilitzarem els salts per a superar obstacles senzills a través de desplaçaments o bé amb l'ús 
d'aparells  o la tècnica adequada per a cada esport.  

 Millorarem la precisió en el manipulació d'objectes (pilotes principalment) per efectuar 
conduccions, llançaments i recepcions estàtiques i en moviment, amb i sense oposició. 
Passades, recepcions, llançaments, colpejos, bots, xuts, etc.  

 Treballarem l'equilibri estàtic i dinàmic, variant l'alçada i la superfície de recolzament, amb la 
utilització d'estris (xanques, cordes, bancs suecs...). i realitzarem tombarelles, rodes, i girs de 
tota mena incidint en el control del cos en totes les habilitats motrius bàsiques mitjançant les 
coordinacions pròpies de cadascuna, i possibilitant la creació de nous esquemes motrius..  

Les habilitats coordinatives: Habilitats motrius específiques.  
 L’assoliment, adquisició i domini de les habilitats motrius bàsiques, el control i la consciència 

corporal, porten com a conseqüència la seva aplicació en tot un conjunt d’activitats motrius 
pròpies d’alguns esports que requereixen una especialització d’alguns esquemes motors.  

 Caldrà aplicar les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, salts, llançaments, recepcions, 
equilibris i girs), així com les seves coordinacions, a través de les activitats i tasques motrius 
pròpies dels jocs i activitats pre-esportives. 

 Esports Individuals: Atletisme, esports de raqueta, esports de lluita, gimnàstica, etc.  
 Esports Col·lectius: futbol, handbol, bàsquet, voleibol, beisbol, etc.  
 El joc.  
 Molts dels objectius plantejats anteriorment s’assoliran d’una manera lúdica, mitjançant diverses i 

variades activitats de joc. Fomentarem la pràctica esportiva manera lúdica, mitjançant jocs 

simbòlics, tradicionals, recreatius, corporatius, i esportius. .  
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AVALUACIÓ 
 
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, continua 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.  

Assolir els mínims dels coneixements teòrics i pràctics establerts. La nota mínima per aprovar 
l’avaluació és de 5. Cas de no arribar al 5 s’haurà de realitzar durant la següent avaluació les tasques 
de recuperació que s’encomanin. Per aprovar el curs la mitjana de les tres avaluacions haurà de ser 
de 5. En cas contrari s’haurà de presentar a la prova extraordinària de juny i examinar-se de tota la 
matèria. 
Els alumnes amb l’Educació Física pendent del curs anterior la recuperarà al llarg del curs següent. 


