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Currículum d’ESO

2016

6u
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CURRÍCULUM PER AL CURS 2017-18

Matèries comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Ciències de la naturalesa: física i química
Matemàtiques
Educació Física
Música
Educació Visual i Plàstica
Tecnologia
Religió / Cultura i valors ètics
Tutoria
Treball de síntesi / Projecte de recerca
Servei comunitari
Matèries específiques

1718
1r
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1*

1718
2n
3
3
4 (*)
3
3
4
2
2
2
1
1
1*

2
2
30
30
(*) La quarta hora correspon a la matèria de Tecnologia

1718
3r
3
3
3
3
2
2
4
2
2
2
1
1
1*
1*
2
30

1718
4t
3
3
3
3

4
2

1
1
1*
10
30
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Matèries optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO

2016

6u
Primer quadrimestre

1r

Segon quadrimestre

Som contacontes (LC)
Som contacontes (LC)
Jocs matemàtics (MAT)
Jocs matemàtics (MAT)
Viure i conviure amb les emocions (DIV) Viure i conviure amb les emocions (DIV)
English Theatre (LL Es)

English Theatre (LL Es)

Coral (*)

Coral (*)

Francès
Ràdio Rocagrossa (HUM)

Ràdio Rocagrossa (HUM)

Resolució informàtica de problemes
cientificotèncics

Resolució informàtica de problemes
cientificotèncics

2n Teatre i expressió Corporal (LS)
Do you want to be a journalist? (IA) (*)
Coral

Teatre i expressió Corporal (LS)
Do you want to be a journalist? (IA) (*)
Coral

Francès

3r

Teatre escènic musical (EXP)
Posa veu als teus actors (LC)
Cultura Clàssica (CLAS)

Teatre escènic musical (EXP)
Posa veu als teus actors (LC)
Cultura Clàssica (CLAS)

Revista (CAT)
Emprenedoria (MAT)

Emprenedoria (MAT)

Francès
(*) S'oferiran quan hi hagi quatre grups o disponibilitat horària.
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Matèries optatives de 4t d’ESO

2016

6u
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Currículum de Batxillerat LOE

2016

6u
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Consideracions sobre l’avaluació de l’alumnat amb Mesures d’Atenció a la Diversitat
(MAD)

1. Per a l’alumnat amb MAD s’estableixen uns objectius que representen només una
part, tant quantitativament com qualitativament, dels objectius per als alumnes que
segueixen el currículum ordinari. Si un alumne amb MAD assoleix tots o la majoria dels
seus objectius en una àrea o matèria, estarà en condicions de ser avaluat
positivament. Mitjançant les MAD, el centre educatiu haurà establert unes mesures
d’atenció a la diversitat que ho hauran afavorit en gran mesura.
Però, pel que fa a les competències adquirides, tot i que un alumne amb MAD superi
tots els seus objectius, no estarà en la mateixa situació que un alumne que ha assolit
tots els objectius del currículum ordinari (i que per tant obté una qualificació alta).
Per aquestes consideracions anteriors, es recomana que la qualificació en qualsevol
àrea d’un alumne amb MAD que superi tots els seus objectius no sobrepassi el B (Bé).
2. Els alumnes que arribin a quart d’ESO amb MAD de promoció des de primer curs,
seran avaluats considerant-ne tota la trajectòria al llarg de la secundària.
2016

Avaluació de la llengua escrita

u

(Extret de l’apartat 2.1.2.2. Llengua escrita del Projecte Lingüístic de Centre aprovat el Juliol 2016)

Se segueix l'enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament
global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura que té en compte que és un
procés complex. La majoria del professorat considera que l'ensenyament d'aquestes
dues habilitats és responsabilitat del professorat de llengua. Les activitats que es
proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars, estan lligats als temes que
es treballen. S'estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues
habilitats. Cal corregir des del projecte lingüístic la tendència a responsabilitzar
únicament al professorat de llengua del domini escrit de la llengua. En aquest sentit
s’han establert les accions següents:
 Descomptar les errades ortogràfiques, de cohesió i coherència en els exàmens
de qualsevol assignatura. En les capçaleres dels exàmens ja hi ha un apartat
destinat a registrar el nombre d’errades o la nota d’aquest apartat.
 Com a màxim es descomptarà un punt en tots els nivells de secundària,
batxillerat i cicles. Aquest descompte pot ser superior si així el professor ho
creu oportú.
 El professorat ha d’informar dels criteris d’avaluació i penalització a l’alumnat.
 Incloure exercicis de redacció en el exàmens de totes les matèries. En relació
amb aquest punt el departament de matemàtiques, per la singularitat del seu
contingut, es compromet a incloure exercicis de redacció en una part
significativa d’exàmens que prepari.
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Feina d’estiu a l’ESO

2017

Per a totes les matèries d’ESO:
 Es proporcionarà feina d’estiu per als alumnes que han d’anar a la prova
extraordinària de setembre. Pot ser un dossier, un quadern, làmines, haver de
resumir temes... Cada departament decidirà quin és el tipus de feina més adient.
 L’alumnat ha de presentar-la obligatòriament per poder recuperar la matèria. Té
un pes del 25% per a la qualificació de setembre. El 75 % restant és el
corresponent a les proves a realitzar al centre.
 Cada departament establirà i farà públics la feina d’estiu de cada matèria i
aquesta es publicarà a la pàgina web del centre.
 La qualificació de la matèria pendent que s’introduirà a l’expedient de l’alumne
serà la màxima que hagi obtingut a l’avaluació ordinària o extraordinària.
 L’alumnat que tingui mesures d’atenció a la diversitat i cursi matèries a l’Aula
Oberta, Aula d’Acollida, USEE o UEC farà les recuperacions de les matèries seguint
el seu pla personalitzat. Els responsables de la seva elaboració, aplicació i avaluació
seran els tutors de l’aula específica corresponent.

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

2017

Els departaments han d’establir, dins la programació de cada matèria, els criteris de
recuperació de matèries pendents per l’ alumnat que passi de curs sense haver superat
totes les matèries. Les mesures esmentades poden comportar diferents tipus
d’activitats (treballs pautats, projectes, exposicions, etc) i, amb caràcter general, no
haurien de consistir només en la realització d’una prova. De la programació i resultats
d’aquestes mesures s’informarà l’alumnat i les seves famílies i en quedarà constància a
les actes d’avaluació trimestrals al llarg del curs, si s’escau, i prescriptivament a les
actes de qualificacions finals, tant ordinàries com extraordinàries, en el model de les
quals hi ha una columna destinada a l’efecte.
La qualificació vindrà determinada pels criteris d’avaluació establerts. Cas que no es
presenti a la realització de la prova, mantindrà la qualificació que si li va atorgar en el
curs impartit.
Tots els criteris de recuperació s’hauran d’informar al web del centre i als tutors de
cada grup, per tal que aquests puguin informar l’alumnat que ha de fer les
recuperacions.
El centre organitzarà el calendari de les proves i entrega de les activitats afavorint que
una majoria d’alumnat es presenti a les proves. El centre publicarà la convocatòria de
les proves pels mitjans de comunicació i informació de què disposi.
L’alumnat que tingui mesures d’atenció a la diversitat i assisteixi a l’Aula Oberta, Aula
d’Acollida, USEE o UEC farà les recuperacions de les matèries seguint el seu pla
9
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personalitzat. Els responsables de la seva elaboració, aplicació i avaluació seran els
tutors de l’aula específica corresponent.

Setmana Verda

2017

S’entén per Setmana Verda la que correspon a la darrera setmana de classes ordinàries
de 2n de Batxillerat i que estarà reservada, exclusivament, per fer exàmens.
S’organitzarà en franges diàries de dues hores.

Millora de Qualificacions

2017

Durant el mes de juny, abans d’acabar les classes ordinàries, el centre pot reservar uns
dies per tal que cada equip docent realitzi proves de millora de les qualificacions
obtingudes durant el curs.
L’alumnat que té una matèria superada i es presenti a millorar la qualificació, cas que
no obtingui millora, restarà amb la qualificació obtinguda.
Cada departament establirà criteris per tal de poder millorar la qualificació.
L’equip docent de cada curs podrà organitzar activitats per l’alumnat que no es vulgui
presentar a aquesta millora.
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Criteris d’avaluació i recuperació per a ESO i Batxillerat

Consideració prèvia: efecte de les absències injustificades de l’alumnat de Batxillerat
sobre l’avaluació i la recuperació
2017
Si un alumne/a de Batxillerat presenta un 20 % d’absència injustificada en cada
trimestre i matèria, perdrà el dret a ser avaluat en aquell trimestre i matèria i anirà a
la recuperació extraordinària.
Consideració prèvia: orientacions del centre envers l’avaluació i promoció de
l’alumnat:
 Juny: si té totes les matèries aprovades, supera i promociona.
 Juny: alumne amb alguna matèria suspesa, queda pendent de l’avaluació
extraordinària de setembre.
 Setembre: si no supera la matèria, se li deixa la qualificació més alta de les
obtingudes a l’avaluació final ordinària i extraordinària. (juny o setembre)
 Setembre: Si té tres o més matèries suspeses:
L’alumne que la seva integració a l’aula ordinària es fa difícil, seria un
referent negatiu pels companys que s’incorporen i distorsiona contínuament
el treball del grup, tindrà un pla individualitzat i s’atendrà amb els recursos
de diversitat que disposa el centre.
Repeteix l’alumne que no s’ha esforçat i/o que l’equip docent consideri que
la repetició pot suposar una oportunitat per assolir les competències bàsiques.
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ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Criteris generals
Les activitats d'atenció educativa alternatives a l’ensenyament de la religió s’avaluaran
dins el conjunt de matèries optatives, d’acord amb el que estableix l’apartat 18.2
(Religió a l'educació secundària obligatòria) de les Instruccions per a l'organització i el
funcionament dels centres (curs 2008-2009). Aquest apartat no fa distinció entre els
tres primers cursos i el 4t.
En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent ha d’atorgar
una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com
a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi,
d’una banda, i de la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives
cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de l’altra. La qualificació de les activitats
alternatives a la religió, en cas que l’alumne hagi cursat aquesta opció, queda
incorporada a les matèries optatives. En les actes finals s’inclou un apartat “Global
optatiu” entre les matèries de l’alumne, apartat que ha de recollir les qualificacions del
treball de síntesi, de les matèries optatives i de les activitats alternatives, qualificacions
que s’han recollit amb detall a la part dreta de l’acta, d’acord amb l’article 10.4 de
l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny.
1. Explicar la pluralitat religiosa en el món identificant els trets fonamentals de la
distribució de les grans religions en l'actualitat
2. Identificar la pervivència de les antigues religions politeistes i dels seus mites en
la nostra cultura
3. Explicar les relacions existents entre el judaisme, el cristianisme i l'islam posant
de manifest la seua tradició comuna i els seus trets característics diferencials
4. Valorar la influència de les tres religions monoteistes en la configuració de la
nostra història i cultura
5. Comparar les diferents concepcions i expressions d'art en les distintes religions
analitzant les diferències i semblances entre elles
6. Reconéixer en alguns ritus de diferents religions la concepció que subjau sobre
aspectes significatius relacionats amb la vida de les persones, com ara el
naixement, el matrimoni o la mort i la pervivència de tals creences en la tradició
cultural dels pobles
7. Caracteritzar els edificis sagrats identificatius de les distintes religions,
analitzant les diferències i semblances entre ells
8. Posar exemple de manifestacions escrites, plàstiques i musicals, de diferents
èpoques vinculades a creences, celebracions, ritus o altres expressions
religioses, apreciant els seus valors estètics i valorant la seua contribució al
patrimoni cultural.
Encara que la matèria no té qualificació a efectes oficials, creiem que el rendiment i
aprofitament en aquestes classes ha d'incidir i ser tingut en compte per a una millor
avaluació dels alumnes.
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Es considerarà a més:
1. El coneixement bàsic de la matèria explicada
2. La realització de treballs i exercicis
3. La participació en classe
4. L'expressió correcta oral i escrita
5. L'atenció en classe

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ESO.
Els referents que es tindran en compte per determinar la nota de l’alumne són
l’assoliment de les competències bàsiques tenint en consideració els diferents
elements del currículum, el treball fet a classe, l’interés, l’esforç per progressar ,
l’actitud a classe, el correcte ús i conservació del material de laboratori.
Els instruments utilitzats seran : proves escrites, proves orals, els exercicis a classe, a
casa, les activitats de laboratori, la correcta presentació de la llibreta. Els diferents
criteris d’avaluació, així com les activitats d’avaluació i recuperació estan reflectides
en les programacions de matèria.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT
Els referents que es tindran en compte per determinar la nota de l’alumne són
l’assoliment de les competències bàsiques de batxillerat , així com les específiques de
la matèria, tenint en consideració els diferents elements del currículum. Es valorarà
també el treball fet a classe, l’interés, l’esforç per progressar, l’actitud a classe, el
correcte ús i conservació del material de laboratori.
Els instruments utilitzats seran : proves escrites, proves orals, els exercicis a classe, a
casa, les activitats de laboratori, la correcta presentació i exposició dels treballs.
Els diferents criteris d’avaluació, així com les activitats d’avaluació i recuperació estan
reflectides en les programacions de matèria.

CIÈNCIES SOCIALS
Criteris generals
En les programació de cada unitat didàctica es fixen les dates aproximades de les
proves escrites parcials per tal de conèixer el grau d’assumpció de les competències
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per part de l’alumne. Tot i això, les proves es succeiran en funció del que cregui
convenient el professor segons la marxa del curs.
Altres indicadors per a avaluar el desenvolupament de l’alumne serà la observació i
quantificació de l’alumne a l’aula, exercicis d’elaboració o interpretació de frisos
cronològics, mapes, estadístiques i gràfics, que permetin veure l’assimilació de
tècniques determinades, exercicis que demostrin la capacitat de recerca i investigació
per a desvetllar el desenvolupament de l’esperit crític. Es podran fer també treballs
col·lectius de tota mena que estimulin els debats i la expressió.
Les observacions diàries complementaran l’avaluació de les proves objectives i d’altres
i, al final del trimestre, es lliurarà una qualificació de la matèria amb l’informe
corresponent, si cal. Els resultats de les proves, treballs, investigacions, presentació del
quadern d’activitats, etc. seran sempre comentats obertament amb els alumnes, els
quals coneixeran el sistema d’avaluació del professor.
En definitiva la qualificació vindrà donada per l’avaluació i observació contínua i
sistemàtica.
Finalitzat un parcial, si el professor considera que té criteris per valorar que la materia
suspesa ha estat recuperat, ho deixarà reflectit a l’acta d’avaluació.
La darrera setmana del curs escolar, hi haurà un període per a preparar i practicar les
anomenades proves de suficiència. Aquestes proves hauran de ser superades pels
alumnes que no hagin aprovat en l’avaluació final continua. Per a obtenir aquesta
qualificació el professor valorarà la mitjana del curs i la evolució de l’alumne. Serà
imprescindible haver superat com a mínim dos dels tres parcials, i un d’aquests
parcials haurà de ser el tercer. L’alumne realitzarà les proves de recuperació dels
parcials que el professor consideri que ha de recuperar.
Per a superar els estudis d’ESO el professor del 4t curs valorarà les qualificacions de
l’alumne al llarg de la etapa i decidirà envers la qualificació de Final d’Etapa de la
matèria. Serà imprescindible haver superat el 4t curs d’ESO per tal d’obtenir l’aprovat.
Criteris específics d’avaluació:
1r d’ESO
1. Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels
elements naturals i humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes
de vida valorades en la seva diversitat, així com els obstacles i les oportunitats
que possibiliten d’acord amb els recursos que proporcionen.
2. Decodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a
escales diverses. Reconèixer elements del territori sota representacions
espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques d’orientació.
3. Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i
antròpics. Identificar l’impacte de l’activitat humana sobre el territori.
4. Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació
determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un
desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.
5. Distingir els períodes convencionals de la història i representar-los gràficament,
tot valorant la relativitat cultural de les diferents maneres de comptar el temps.
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6. Relacionar els canvis i continuïtats tecnològics i socials, i aplicar aquesta relació
a alguns exemples de societats prehistòriques i primeres civilitzacions urbanes.
Identificar alguns factors implicats en l’aparició d’organitzacions socials
complexes i de les primeres formes estatals i imperials.
7. Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de les societats
prehistòriques i de les civilitzacions històriques, col·laborant en la seva
protecció i difusió.
8. Analitzar els trets bàsics de l’organització social, política i econòmica de Grècia i
Roma, valorant l’intercanvi econòmic i cultural amb les poblacions autòctones
de la Península Ibèrica i identificant societats els diferents ritmes evolutius.
9. Comparar alguns elements originals de la civilització clàssica amb altres
civilitzacions urbanes i reconèixer aspectes significatius de la seva aportació a la
civilització occidental.
10. Interpretar diverses fonts d’informació escrites, materials i iconogràfiques i
comunicar la informació obtinguda de formes diverses, incloses les TIC i
mitjançant el treball cooperatiu, especialment a través de descripcions, síntesis
i esquemes explicatius que relacionin causes i conseqüències dels fets.

2n d'ESO
1. Localitzar les àrees de concentració (incloses les principals aglomeracions
urbanes) i buit demogràfic en el món, Espanya i Catalunya, tot interpretant
alguns dels factors naturals i humans que expliquen els desequilibris territorials.
2. Analitzar algunes de les tendències demogràfiques dominants en el món actual
a partir del càlcul i interpretació dels indicadors demogràfics bàsics (natalitat,
mortalitat, saldo migratori), distingint les causes i les conseqüències dels
fenòmens, especialment dels moviments migratoris.
3. Analitzar els trets característics de la societat europea, espanyola i catalana,
caracteritzant els elements de diversitat cultural i de desigualtat social,
manifestant una actitud de rebuig envers les desigualtats i de compromís social
envers l'equitat.
4. Descriure alguns trets socials, econòmics, polítics, culturals i artístics que
caracteritzen el feudalisme a Catalunya, Espanya i Europa i reconèixer els trets
principals de la seva evolució fins l'aparició de l'estat modern.
5. Situar en el temps i l'espai les diverses unitats polítiques i grups socials que van
coexistir en la Península Ibèrica, valorar la diversitat cultural i reconèixer
exemples actuals de pervivència del seu llegat cultural.
6. Reconèixer i valorar alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalització
del poder polític a Catalunya, identificant els orígens d'algunes institucions
actuals en l'època medieval.
7. Reconèixer el paper de les religions en la configuració de les mentalitats de les
societats de l'època medieval i moderna, posant algun exemple.
8. Distingir els trets principals de la formació i evolució de l'estat modern i
identificar aquestes característiques en la monarquia hispànica i analitzar algun
conflicte polític i social que afecti Catalunya.
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9. Analitzar alguns factors històrics de l'època moderna, particularment les causes
i conseqüències de l'ampliació del món conegut pels europeus, i relacionar-los
amb fets o situacions de l'actualitat. Valorar les aportacions d'altres
civilitzacions.
10. Reconèixer elements patrimonials de l'època medieval i moderna a Catalunya a
partir de la recerca d'informació en fonts diverses, incloses les TIC, i de
l'observació directa i indirecta d'aquests elements, comunicant i valorant la
documentació històrica i artística que proporcionen, per mitjà del
11. treball cooperatiu.
3r d'ESO
4t d'ESO
1. Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.),
pel que fa a les grans transformacions i conflictes mundials que caracteritzen
l'època contemporània (revolucions burgeses, revolució industrial, etc.).
2. Reconèixer alguns elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte
de l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i
Espanya en relació amb el context europeu.
3. Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l'expansió colonial i
valorar les seves repercussions actuals.
4. Identificar alguns elements de les mentalitats, costums i factors culturals,
inclosos els rols de gènere, i la seva evolució històrica.
5. Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d'alguns dels
problemes internacionals més destacats de l'actualitat, des d'una perspectiva
global del món, allunyada de l'eurocentrisme. Valorar el paper històric dels
organismes internacionals i la seva vigència actual.
6. Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col·lectius i
reconèixer la democràcia com un procés en construcció que requereix un
compromís personal i col·lectiu contra la desigualtat i l'exclusió.
7. Planificar i realitzar treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió
política o social en el món actual, a partir d'informacions diverses, inclosos els
mitjans de comunicació (premsa, televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una
actitud crítica i oberta al contrast de fonts.
8. Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis, continuïtats que
afectin aspectes de l'actualitat, aportant argumentacions basades en les
ciències socials, respectant les opinions dels altres i cercant l'obtenció i
comunicació de conclusions comunes.
9. Comparar els règims autoritaris i democràtics. Conèixer aspectes del
franquisme i de la transició democràtica a Catalunya i Espanya que permetin
identificar el paper de les individualitats com a subjectes de la història i la
necessitat de preservar la memòria històrica.
10. Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani.
Analitzar l'obra d'algun artista, valorant els seus components estètics i
interpretant el seu significat i funció dins el context.
11. Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats
individuals i col·lectives a partir d'alguns exemples.
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ECONOMIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 1R DE BATXILLERAT
Criteris de 1r de batxillerat d’economia de l’empresa la nota serà formada amb un 80
% dels objectius examinats i un 20% de les competències de saber estar i l’avaluació
formativa.
De manera genèrica, els alumnes seran avaluats, en funció dels objectius marcats a
cada unitat didàctica. L’assoliment d’aquests objectius es veurà des d’un punt de vista
més conceptual, per mitjà de controls escrits,que tindran un per de 60% de la nota
qualificadora, i també des d’un punt de vista formatiu, és a dir, per mitjà del treball a
l’aula i fora de l’aula, del dia a dia,que tindrà un pes del 40%.
Aquesta avaluació formativa la podrem desagregar de la següent manera:
Treball trimestral, amb un pes del 10%, nota actitudinal, 10%, i treball del dia a dia,
que pesarà un 20%.
Els controls es realitzaran per blocs o cada dues unitats, sense que això sigui una
condició constringent.
Els alumnes que no hagin aprovat algun dels controls parcials tindran una nova
oportunitat.
Aquells alumnes que vulguin pujar nota, se’ls ofereix, a principi de cada trimestre, una
sèrie d’activitats d’ampliació, voluntàries.
La nota que en resulti de tot això, s’arrodonirà a l’alça a partir de la cinquena dècima,
quedant però la nota amb un decimal real per a fer la mitjana de final de curs.
Si un alumne no aprova el trimestre, haurà de presentar-se a final de curs per a
recuperar-lo.
El control que es farà a final de curs serà independent per trimestres, de manera que
l’alumne només s’ha de presentar al trimestre que tingui suspès. La màxima nota que
podrà treure en cas de recuperació del trimestre serà d’un 5.
ECONOMIA DE 1R DE BATXILLERAT
Criteris de 1r de batxillerat de economia, la nota serà formada amb un 60 % dels
objectius examinats i un 40% de les competències de saber estar i l’avaluació
formativa.
ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 2N DE BATXILLERAT
La nota d’economia de l’empresa de 2n de batxillerat serà un 80 % sobre els objectius
examinats i un 20% d’avaluació formativa.
De manera genèrica, els alumnes seran avaluats, en funció dels objectius marcats a
cada unitat didàctica. L’assoliment d’aquests objectius es veurà des d’un punt de vista
més conceptual, per mitjà de controls escrits,que tindran un pes de 80% de la nota
qualificadora, i també des d’un punt de vista formatiu, és a dir, per mitjà del treball a
l’aula i fora de l’aula, del dia a dia,que tindrà un pes del 20%.
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Aquesta avaluació formativa la podrem desagregar de la següent manera:
Nota actitudinal, 10%, i treball del dia a dia 10%.
Els controls es realitzaran cada dues o tres unitats, sense que això sigui una condició
constringent.
En acabar el trimestre es realitzarà un control trimestral i el professor agafarà la millor
nota entre la mitjana dels parcials o la nota trimestral.
La nota que en resulti de tot això, s’arrodonirà a l’alça a partir de la cinquena dècima,
quedant però la nota amb un decimal real per a fer la mitjana de final de curs.
Si un alumne no aprova el trimestre, haurà de presentar-se a final de curs per a
recuperar-lo.
El control que es farà a final de curs serà independent per trimestres, de manera que
l’alumne només s’ha de presentar al trimestre que tingui suspès. La màxima nota que
podrà treure en cas de recuperació del trimestre serà d’un 5.

EDUCACIÓ FÍSICA
A tots els cursos de l'ESO i batxillerat aplicarem els següents criteris generals
d’avaluació i recuperació:
LESIONATS:
Han de portar el justificant dels pares i del metge si cal, abans de començar la sessió.
Durant la classe han de fer un resum de la sessió i dels conceptes teòrics que explica el
professor, o altres feines que el professor pugui encomanar-li.
Quan un alumne perd 3 sessions pràctiques o més per lesió, malaltia o faltes
d’assistència, l’alumne ha de demanar al professor un tema per l’elaboració d’un
treball escrit.
PERCENTATGES DELS CONTINGUTS
El percentatge sobre la nota final de cada contingut és la següent:
Continguts procedimentals --> 40 %
Continguts conceptuals --> 30 %
Continguts actitudinals --> 30 %
Si es suspén la part actitudinal es pot suspendre l’àrea, tot i tenir aprovades les altres
dues parts
Per aprovar el curs la mitjana dels 2 crèdits comuns ha de ser per sobre de 5 i per
poder fer mitjana un crèdit, la nota ha de ser de com a mínim un 4.
Els criteris de recuperació els comunicarà el professor/a durant el curs.
Els criteris per a cada curs són els següents:
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1r D'ESO
- Identificar les parts d'una sessió d'activitat física i l'objectiu de cadascuna.
- Conèixer el significat de la condició física i reconèixer les qualitats físiques com a
qualitats de millora.
- Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut pròpia.
- Millorar l'execució dels aspectes tècnics bàsics d'un esport individual, acceptant el
nivell assolit.
- Millorar l'execució tècnica i tàctica d'un esport col·lectiu, demostrant haver comprès
les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc.
- Elaborar i expressar missatges de forma col·lectiva utilitzant tècniques com el mim, el
gest, la dramatització o altres, i mostrar desinhibició en les activitats d'expressió
corporal
- Mostrar habilitat i respecte per a la realització d'activitats en el medi natural.
- Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l'activitat física i la
vida quotidiana.
Criteris específics d’avaluació
Crèdit 1
Omplir quadre de resultats de les mesures de creixement i de condició física, amb les
millores.
Observacions per part del professor de l' esforç diari i progrés en les sessions.
Mostrar una actitud positiva i participativa.
Treball relacionat amb les diferencies constitucionals.
Millora en les habilitats motrius específiques de l' atletisme i la gimnàstica artística.
Crèdit 2
Omplir quadre de resultats de les mesures de creixement i de condició física, amb les
millores.
Observacions per part del professor de l' esforç diari i progrés en les sessions.
Mostrar una actitud positiva i participativa, d'unió amb els membres de l'equip i
respecte pels contraris.
Resposta escrita de preguntes relacionades amb els continguts del crèdit.
Millora en les habilitats motrius específiques en que es requereixi de la utilització
d'algun objecte.
Criteris de recuperació
En cas de que un alumne, pel fet de no assolir alguns dels objectius comporti la no
superació d’un dels crèdits, disposarà d’una convocatòria extraordinària de
recuperació al final del curs. La recuperació intentarà ser molt semblant a les proves
descrites anteriorment, per tal de facilitar l'assoliment dels objectius.
2n D'ESO
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- Identificar els objectius de l'escalfament i recopilar activitats, estiraments i exercicis
de mobilitat articular apropiats per a l'escalfament.
- Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut.
-Valorar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l'esforç.
- Millorar l'execució dels aspectes tècnics d'un esport individual.
- Manifestar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs
col·lectius.
- Mostrar autocontrol i participació en les activitats d'oposició.
- Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir
d'un ritme triat.
- Conèixer la importància de la pràctica d'activitats a la natura.
- Cercar informació de diferents mitjans i recursos per planificar les sortides al medi
natural.
Criteris de recuperació
En cas de que un alumne, pel fet de no assolir alguns dels objectius comporti la no
superació d’un dels crèdits, disposarà d’una convocatòria extraordinària de
recuperació al final del curs. La recuperació intentarà ser molt semblant a les proves
descrites anteriorment, per tal de facilitar l'assoliment dels objectius.
3r D'ESO
L’avaluació de cada crèdit serà la mitja de totes les notes de cada unitat didàctica
realitzada.
Avaluació procedimental. La superació dels objectius procedimentals es basarà en
principi en uns mínims establerts que serviran com a referència al grup classe, el nivell
de l’execució( de rendiment, tècnica o tàctica) de les activitats d’avaluació, marcarà la
nota final. L’alumne que no arribi als mínims establerts se li valorarà l’esforç i la millora
que ha tingut des de l’avaluació inicial.
Per tal de valorar la superació d'aquests mínims realitzarem diferents proves
relacionades amb els diferents aspectes tècnics i tàctics de la Unitat Didàctica
corresponent. Aquestes proves seran:
- Execució per grups d'un escalfament complert d'un esport concret.
- Circuit on apareguin diferents gests tècnics del rugbi.
- Realitzarem el test de Cooper per veure el seu estat de forma.
- Execució dels diferents salts treballats, es tindrà en compte varis factors depenent del
salt com pot ser la llargada, alçada, tècnica d'aproximació i execució, armonia del
moviment...etc
- Per tal de valorar si s'han assimilat els conceptes tàctics i la visió del joc, dels esport
escollits, es realitzaran partits on es valorarà la seva participació en les diferents
jugades.
- Circuit on apareguin diferents gests tècnics de l'Handbol.
- Circuit on apareguin diferents gests tècnics del Bàsquet.
- Presentació d'un treball sobre un dels sistemes d'entrenament.
- Exercicis tècnics de toc d'avantbraç, toc de dits i remat i partits on es pugui valorar els
coneixements apresos del volei.
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- Exercicis de colpeig de la pilota i partit de Bàdminton.
- Realització de exercicis on hagin de demostrar com s'interpreta un plànol.
- Realització de coreografia bàsica d'aeròbic
- Presentació d'un resum i comentari d'un article relacionat amb el tema.
- Avaluació conceptual. Es donaran uns continguts teòrics, depenent de la UD, dels
quals es faran uns controls que poden ser per escrit, lliurar un dossier, o preguntes
orals.
Avaluació actitudinal. Utilitzarem un registre anecdòtic diari on anotarem: Muntatge i
recollida del material, s’esforça, col·labora amb els altres, accepta diferències, accepta
normes i es canvia de roba.
La nota final de cada Unitat didàctica correspondrà a la mitjana ponderada següent:
Procediments 40%, Conceptes i fets conceptuals 30%, Actituds valors i normes 30%
En quan a la nota de conceptes, si l’alumne no supera un 3’5 sobre 10 suspèn la unitat
didàctica.
En la nota final del crèdit es tindrà en compte els següents paràmetres: 4 faltes
d’assistència no justificades, crèdit suspès, tres retards no justificats equivaldrà a una
falta d'assistència no justificada i tres sessions sense portar el material equivalen a una
falta d'ordre
La nota final de cada curs sortirà de la mitjana entre les notes dels dos crèdits comuns.
Criteris de recuperació
En cas de que un alumne, pel fet de no assolir alguns dels objectius comporti la no
superació d’un dels crèdits, disposarà d’una convocatòria extraordinària de
recuperació al final del curs. La recuperació intentarà ser molt semblant a les proves
descrites anteriorment, per tal de facilitar l'assoliment dels objectius.
4t D'ESO
L’avaluació de cada crèdit serà la mitja de totes les notes de cada unitat didàctica
realitzada.
Avaluació procedimental. La superació dels objectius procedimentals es basarà en
principi en uns mínims establerts que serviran com a referència al grup classe, el nivell
de l’execució( de rendiment, tècnica o tàctica)de les activitats d’avaluació, marcarà la
nota final. L’alumne que no arribi als mínims establerts se li valorarà l’esforç i la millora
que ha tingut des de l’avaluació inicial. Per tal de valorar la superació d'aquests mínims
realitzarem diferents proves relacionades amb els diferents aspectes tècnics i tàctics
de la Unitat Didàctica corresponent. Aquestes proves seran:
- Execució per grups d'un escalfament complert d'un esport concret.
- Circuit on apareguin diferents gests tècnics del rugbi.
- Realitzarem el test de Cooper per veure el seu estat de forma.
- Per tal de valorar si s'han assimilat els conceptes tàctics i la visió del joc, dels esport
escollits, es realitzaran partits on es valorarà la seva participació en les diferents
jugades.
- Realització de la webquest dels jocs paralímpics.
- Exercicis tècnics de toc d'avantbraç, toc de dits i remat i partits on es pugui valorar els
coneixements apresos del volei.
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- Exercicis de llançament i passades. Partits de Korfball.
- Exercicis de colpeig de la pilota i recepció. Partit de Beisbol.
- Realització de exercicis on hagin de demostrar com socórrer a una persona en cas de
lesió o accident.
- Realització de coreografia bàsica dels balls treballats i una de lliure del ball que
escullin.
- Caminada fins a ..
Avaluació conceptual. Es donaran uns continguts teòrics, depenent de la UD, dels quals
es faran uns controls que poden ser per escrit, lliurar un dossier, o preguntes orals.
Avaluació actitudinal. Utilitzarem un registre anecdòtic diari on anotarem: Muntatge i
recollida del material, s’esforça, col·labora amb els altres, accepta diferències, accepta
normes i es canvia de roba.La nota final de cada Unitat didàctica correspondrà a la
mitjana ponderada següent:
Procediments 40%, Conceptes i fets conceptuals 30%, Actituds valors i normes 30%
En quan a la nota de conceptes, si l’alumne no supera un 3’5 sobre 10 suspèn la unitat
didàctica.
En la nota final del crèdit es tindrà en compte els següents paràmetres: 4 faltes
d’assistència no justificades, crèdit suspès, tres retards no justificats equivaldrà a una
falta d'assistència no justificada i tres sessions sense portar el material equivalen a una
falta d'ordre
La nota final de cada curs sortirà de la mitjana entre les notes dels dos crèdits comuns.
Criteris de recuperació
En cas de que un alumne, pel fet de no assolir alguns dels objectius comporti la no
superació d’un dels crèdits, disposarà d’una convocatòria extraordinària de
recuperació al final del curs. La recuperació intentarà ser molt semblant a les proves
descrites anteriorment, per tal de facilitar l'assoliment dels objectius.
1r de batxillerat
1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física orientat a la
salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les
característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament
els principis i mètodes d’entrenament i assumir els valors de l’esforç, la constància i la
perseverança en la consecució dels objectius.
2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d’activitats
físiques, aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a
seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.).
3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar
adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les
normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials.
4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en
joc els coneixements adquirits, mostrant capacitat d’abstracció i expressivitat pròpia,
respectant i valorant l’aportació dels altres per a la consecució d’un objectiu comú.
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5. Cercar informació referent a l’activitat física utilitzant diferents fonts, suports i
mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre
diferents aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials.
6. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d’informació, les sortides professionals que
estan relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut,
lleure i esport.
7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els
mitjans audiovisuals en activitats a l’aula i/o activitats complementàries, com a suport
per aconseguir els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents
aplicacions tecnològiques relacionades amb l’activitat física.
Criteris específics d’avaluació
- Omplir quadre de resultats de les proves de condició física amb les millores.
- Valoració de la participació en els debats i posades en comú.
- Observacions per part del professor de l’esforç diari i progrés en les sessions.
- Observació d’una actitud positiva i participativa.
- Aplicació en l’elaboració del propi pla d’entrenament de les pautes característiques
de cada sistema d’entrenament: intensitat de treball, temps, volum i pauses.
- Valoració, per part del professor i dels alumnes, de la dieta realitzada comprovant
que l’aportació nutritiva és equilibrada i s’adapta a les necessitats energètiques que
l’activitat dels propis alumnes requereix.
- Realització del treball en grup en el que es citarà les estratègies i tàctiques que
s’aplicaran en la disputa del torneig de futbol sala i de bàsquet.
- Presentació del projecte d’organització d’alguna activitat física, esportiva o recreativa
realitzat en grup. El professor anirà fent un seguiment durant tota la programació del
projecte, donant les orientacions necessàries al grup.
- Portar a la pràctica el projecte d’organització on es valorarà els resultats i
funcionament d’aquesta activitat amb les conclusions i memòria presentada pel grup.
- Realització d’una prova escrita amb preguntes sobre els diferents temes tractats
durant les sessions.
- Valoració del seguiment del ritme i les execucions tècniques en una sessió d’aeròbic.
- Domini dels passos bàsics del “rock and rol”, del “pas doble” i del “chachacha”
seguint el ritme de la música.
- Interpretació d’una coreografia ballada amb música organitzada per grups.
- Valoració de l’evolució en l’aprenentatge de la tècnica de l’esquí. En cas que un
alumne/a no assisteixi a l’esquiada haurà de fer un treball complementari sobre la
tècnica dels esports relacionats amb l’esquí.
Activitats de recuperació
Crèdit 1
- Realitzar un treball sobre un projecte d’organització d’una activitat esportiva a la
classe d’educació física hipotètica, on es valorarà la planificació, els resultats i
funcionament d’aquesta activitat amb les conclusions i memòria hipotètica.
- Realitzar les proves de condició física i omplir el quadre de resultats amb les millores.
- Realització d’una prova escrita amb preguntes sobre els diferents temes tractats
durant les sessions.
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Crèdit 2
- Realitzar un treball sobre una coreografia amb passes de ball triats per l’alumne i
sincronitzats amb una cançó triada per l’alumne, es valorarà els apartats rítmics i
artístics a nivell conceptual.
- Realitzar la coreografia exposada en el treball.
- Realització d’una prova escrita amb preguntes sobre els diferents temes tractats
durant les sessions.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA / DIBUIX TÈCNIC
Educació visual i plàstica – ESO
Al llarg de cada crèdit es puntuaran totes les làmines i exercicis puntuables lliurats en
els terminis previstos. Al final de cada crèdit es farà la mitjana de les notes
acumulades.
Es valorarà la participació i esforç personal de l’alumne/a en els exercicis per la qual
cosa l’assistència serà bàsica.
La manca d’interès i del treball individual diari demanat a classe serà motiu d’una
avaluació negativa.
Es tindrà en compte el progrés individual de cada alumne/a.
Els alumnes amb ACI de dictamen o amb PII seran avaluats segons els objectius triats
en l’adaptació corresponent.
Per recuperar un crèdit suspès s’haurà de presentar un mínim del 75% dels exercicis
de classe correctament i realitzar una prova puntuable. Les recuperacions es
realitzaran a final de curs en la setmana prevista pel centre. Fora de casos molt
justificats, la nota màxima de la recuperació serà un 5.
Dibuix tècnic – Batxillerat
Es realitzaran un mínim de tres proves per trimestre.
Si un alumne/a no es presenta a un examen, no tindrà dret a fer-lo si no es tracta
d’una falta d’assistència justificada (justificació mèdica o trucada telefònica dels pares)
Els criteris a l’hora de puntuar es basen en les pautes de correcció de les PAU.
Es valorarà la participació i l’esforç personal de l’alumne/a en els exercicis realitzats a
l’aula, per la qual cosa l’assistència serà bàsica.
La manca d’interès i de treball individual diari demanat a classe serà motiu d’una
avaluació negativa de cara a la nota final.
Es tindrà en compte el progrés individual de cada alumne/a.
Per recuperar un crèdit suspès es realitzarà una prova puntuable en la setmana
prevista pel centre per fer les recuperacions. Fora de casos molt justificats, la nota
màxima de la recuperació serà un 5.
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA
Tant en l'eduació per la ciutadania com en l'educació eticocívica els procediments
d'avaluació s'adaptaran al desenvolupament de les competències pròpies de
l'assignatura.
En aquest sentit, al costat de diversitat d'activitats com la realització d'exercicis,
debats, comentaris, exposició i desenvolupament de temes, etc. es valorarà de manera
especialment important (fins al 50% de la nota d'avaluació) l'actitud dels alumnes.
La nota de cada avaluació es calcularà, doncs, en un 50% en base a l'avalaució de les
activitats I exercicis de cada trimestre I en un 50% restant en base a l'actitud.
En el cas d'alumnes que no arribin al nivell de suficiència el professor-a determinarà
una activitat de recuperació.
2n d'ESO
Criteris específics. (Ed. Ciutadania).
1. Reconèixer els components individuals i col·lectius de la dimensió humana i
expressar les pròpies emocions respectant les dels altres. Expressar judicis i
opinions pròpies de forma argumentada, desenvolupant una actitud autocrítica
i acceptant les discrepàncies amb els altres.
2. Identificar i rebutjar els factors de discriminació envers persones.
3. Identificar els valors cívics de la societat democràtica en situacions de
convivència de l'entorn immediat, participar en la vida del centre i de l'entorn.
4. Utilitzar de forma rigorosa diferents fonts d'informació per documentar-se tot
contrastant punts de vista i considerant alternatives per tal d'elaborar una
opinió crítica pròpia.
5. Analitzar els principis bàsics de la Declaració Universal de drets humans i
identificar situacions de violació d'aquests drets.
6. Reconèixer els principis del funcionament democràtic i aplicar-lo a diferents
7. situacions reals.
8. Reconèixer els principals serveis públics que les diferents administracions han
de garantir i les obligacions dels ciutadans en la seva cura i manteniment.
9. Valorar el paper de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
10. Assumir i practicar estratègies de consum racional i responsable, identificant la
influència dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la presa de les
pròpies decisions i en els hàbits i models socials.
4t d'ESO
Criteris específics. (Ed. Eticocívica)
1. Expressar i controlar les pròpies emocions, respectant les dels altres des de la
valoració de la dignitat i la llibertat humanes.
2. Valorar la dimensió lliure i responsable de l'acció humana, així com la dimensió
moral dels comportaments.
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3. Prendre consciència de la pluralitat d'opcions i posicionaments entorn dels
dilemes morals del món actual, valorar-los críticament, identificant els elements
del context social i cultural que els condicionen, i formar-se una opinió pròpia,
oberta i flexible, especialment en relació amb conductes de risc que afecten la
sexualitat i la mobilitat.
4. Adquirir valors humanitzadors i manifestar una actitud de respecte i empatia
envers els altres. Reconèixer el valor de la pluralitat i de la diversitat.
5. Reconèixer els drets humans com a referència ètica per a la conducta humana,
identificant les principals fases històriques de la seva consecució i la seva
perfectibilitat.
6. Reconèixer els estereotips i els prejudicis implicats a l'entorn de la identitat de
gènere.
7. Conèixer i expressar de forma argumentada la noció de sistema democràtic,
comprendre el seu significat històric.
8. Utilitzar de forma rigorosa i contrastada diferents fonts d'informació.
9. Analitzar les causes que provoquen els principals conflictes en el món actual,
valorant la necessitat de desenvolupar una cultura de la pau.
10. Assumir responsabilitats personals i compromisos per fer un món més just i
equitatiu.
11. Assumir i practicar estratègies de consum racional i responsable, identificant la
influència dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la presa de les
pròpies decisions i en els hàbits i models socials. Desenvolupar conductes
responsables entorn de les TIC, identificant els valors i models que transmeten
alguns jocs interactius.

ELECTROTÈCNIA
1.
2.

3.

4.

Reconèixer els conceptes, les magnituds i els fenòmens elèctrics fonamentals i
enunciar les lleis bàsiques d'electricitat i electromagnetisme.
Analitzar i descriure quantitativament i qualitativa circuits elèctrics bàsics i
assenyalar les relacions i les interaccions entre els fenòmens que es produeixen.
Seleccionar elements o components de valor adequat i connectar-los
correctament per formar un circuit característic senzill.
Descriure els fenòmens derivats de l'alteració d'un element d'un circuit elèctric
senzill i explicar les variacions que s'espera que prenguin els valors de tensió i
corrent.
Calcular les magnituds bàsiques de diferents circuits elèctrics i magnètics,
expressar-les de manera adequada i representar-les gràficament.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

Analitzar i interpretar plànols de circuits, instal·lacions i equips elèctrics
característics i identificar la funció d'un element o grup funcional d'elements.
Representar gràficament en un esquema de connexions o en un diagrama de
blocs funcionals la composició i el funcionament d'una instal·lació o equip
elèctric senzill d'ús comú.
Interpretar les especificacions tècniques d'un element o dispositiu elèctric i
determinar les magnituds principals del seu comportament en condicions
nominals.
Mesurar les magnituds bàsiques d'un equip o circuit elèctric/electrònic i
seleccionar l'aparell de mesura adequat, sabent connectar-lo correctament i
escollir l'escala òptima.
Interpretar les mesures efectuades sobre circuits elèctrics o sobre els seus
components per verificar la correcció del seu funcionament, localitzar avaries i
identificar-ne les possibles causes.
Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics i electrònics senzills a partir
d'esquemes, amb autonomia i seguretat.
Identificar les situacions de risc que comporta el treball amb màquines, circuits i
instal·lacions sota tensió elèctrica i aplicar adequadament les normes bàsiques
de protecció i de seguretat.

Superació dels crèdits
El model d’aprenentatge per competències es fonamenta en l’aplicació de
coneixements (saber), habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar)
mitjançant els quals es desenvolupin els continguts propis de la materia de manera
que s’assoleixin els objectius establerts. En aquest sentit, la manera de valorar el nivell
de consecució dels criteris d’avaluació i, en conseqüència, la superació o no dels
crèdits cursats es durà a terme tenint en compte els següents aspectes:
Coneixements:

realització de proves escrites i pràctiques, amb un mínim d’una
prova per cada unitat didàctica desenvolupada.

Habilitats:

avaluació d’activitats pràctiques, projectes tecnològics, exercicis i
treballs realitzats tant a l’aula com en horari no lectiu.

Actituds:

valoració de l’interès mostrat i l’esforç realitzat, de la capacitat de
treballar responsablemet tant de forma autònoma com en equip i
del respecte mostrat envers les persones i les instal·lacions.

La nota de crèdit s’establirà aplicant la mitjana ponderada dels tres aspectes
esmentats (vegeu l’apartat “Tecnologia”).
Superació de la matèria
En l’avaluació ordinària, la nota final de la matèria s’establirà aplicant la mitjana
aritmètica dels crèdits cursats.
Els alumnes que no hagin superat la matèria en l’avaluació ordinarià, podran
recuperar-la mitjançant la realització d’una prova extraordinària a final de curs
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(examen de recuperació) a través de la qual tornaran a ser avaluats de tota la matèria.
En l’avaluació extraordinària, la nota final de la matèria serà la nota obtinguda en
aquesta prova.
Al llarg del curs, independentment de l’examen de suficiència i a criteri del professorat,
es podran establir altres mecanismes de recuperació.

FILOSOFIA
Criteris específics
1r batxillerat.
La disciplina admet una gran quantitat de tècniques d’avaluació (comentari de text,
exposició oral, debat, desenvolupament i resolució de problemes...) que aplicarem en
funció de la seva contribució a l’assoliment de les competències pròpies de
l’assignatura i de la contribució a l’assoliment de les competències generals del
batxillerat.
Es valorarà la comprensió (teòrica i pràctica) dels temes, la capacitat argumentativa, la
coherència expositiva, la correcció i pertinença terminològica, sintàctica, ortogràfica i
la implicació en el treball a l’aula.
Per tal d’avaluar l’assoliment de les competències pròpies de l’assignatura es
realitzarà:
 Almenys un exercici-examen per trimestre. Aquesta nota valdrà el 50% de la
nota total d’avaluació.
 Diversitat d’exercicis orals i escrits, individuals i de grup al llarg del trimestre.
Aquesta nota valdrà el 40% de la nota total d’avaluació.
 Avaluació de la nota d’actitud amb un valor del 10%.
La matèria no serà acumulativa. Per tal de poder aprovar el curs caldrà haver arribat
almenys al 4 en cadascun dels trimestres.
Es farà una prova de suficiència el mes de juny per a tots aquells alumnes que no
arribin al 5.
1. Reconèixer l'especificitat de la filosofia i distingir-la 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.
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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 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.
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 complexes
societats actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més
importants.

2n de batxillerat.
Igual com a primer, la disciplina admet una gran quantitat de tècniques d’avaluació
(comentari de text, exposició oral, debat, desenvolupament i resolució de
problemes...) que aplicarem en funció de la seva contribució a l’assoliment de les
competències pròpies de l’assignatura i de la contribució a l’assoliment de les
competències generals del batxillerat.
Es valorarà la comprensió (teòrica i pràctica) dels temes, la capacitat argumentativa, la
coherència expositiva, la correcció i pertinença terminològica, sintàctica, ortogràfica i
la implicació en el treball a l’aula. Tanmateix, l’especificitat del segon curs de
batxillerat, molt orientat cap a les PAAU, marcarà les formes d’avaluació d’acord amb
els models i exigències d’aquestes proves.
Per tal d’avaluar l’assoliment de les competències pròpies de l’assignatura es
realitzarà:
 Almenys un exercici-examen per trimestre. Aquesta nota valdrà el 50% de la
nota total d’avaluació. El tipus d’exercici o examen a fer serà el mateix que el
previst per les PAAU.
 Diversitat d’exercicis orals i escrits, individuals i de grup al llarg del trimestre.
Aquesta nota valdrà el 40% de la nota total d’avaluació.
 Avaluació de la nota d’actitud amb un valor del 10%.
La matèria no serà acumulativa. Per tal de poder aprovar el curs caldrà haver arribat
almenys al 4 en cadascun dels trimestres.
Es farà una prova de suficiència el mes de juny per a tots aquells alumnes que no
arribin al 5.
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1. Analitzar el contingut d'un text filosòfic, identificant els seus elements
fonamentals i la seva estructura, i comentar-lo amb rigor metodològic.
2. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les principals condicions
socioculturals en les quals apareixen i a les quals han pretès donar resposta,
situant-los adequadament en la seva època i correlacionant les seves
característiques principals.
3. Ordenar i situar cronològicament les diverses respostes donades a les
preguntes filosòfiques bàsiques, relacionant-les amb els filòsofs anteriors i
identificant la seva influència i permanència en la reflexió filosòfica posterior.
4. Comentar i jutjar críticament un text filosòfic, identificant els supòsits implícits
que amaga, la consistència dels seus arguments i les conclusions que planteja,
així com la vigència de les seves aportacions en l'actualitat.
5. Comparar i relacionar textos filosòfics de diferents èpoques i autors, per
establir-hi semblances i diferències de plantejament.
6. Aplicar en les activitats plantejades (comentari de textos, dissertacions,
argumentacions, debats, etc.) el procediment metodològic adequat a
l'orientació científica o filosòfica dels temes.
7. Obtenir informació rellevant des de diferents fonts, elaborar-la, contrastar-la i
utilitzar-la críticament en l'anàlisi d'algun aspecte o pregunta de la història del
pensament filosòfic.
8. Participar en debats o exposar-hi per escrit l'opinió sobre algun problema
filosòfic del present, aportant-hi les reflexions pròpies i relacionant-les amb
altres posicions d'èpoques passades prèviament estudiades.
9. Analitzar críticament les conceptualitzacions de caràcter excloent i
discriminatori que apareixen en el discurs filosòfic de diferents èpoques
històriques, assenyalant la seva vinculació amb altres plantejaments socials i
culturals propis de l'època.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Criteris específics
1r de Batxillerat
1. Identificar i caracteritzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de diverses fonts,
els canvis i les continuïtats en relació amb l'Antic Règim produïts a Europa a
l'inici de l'època contemporània.
2. Sintetitzar els aspectes més rellevants de la segona fase de la Revolució
Industrial i algunes les seves conseqüències socials i ideològiques (aparició i
evolució del socialisme i l'anarquisme). Comparar i diferenciar els pensaments
anarquista i socialista.
3. Identificar les causes i les conseqüències del fenomen colonial i localitzar-lo a
grans trets a través de representacions cartogràfiques.
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4. Descriure a grans trets l'evolució de la Primera Guerra Mundial i valorar de
manera argumentada les seves conseqüències, inclosa l'organització de la pau.
Identificar els trets bàsics del procés que va portar a les revolucions russes de
1917 i indicar les conseqüències que se'n van derivar, en relació amb la creació
del primer estat socialista: l'URSS.
5. Descriure i analitzar, a través de fonts estadístiques i gràfiques, l'evolució
econòmica del període d'entreguerres. Relacionar la crisi econòmica dels anys
trenta i l'ascens dels feixismes. Resumir les característiques bàsiques dels
feixismes i saber relacionar-los amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial.
6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts
històriques diverses (textuals, estadístiques, iconogràfiques, fílmiques, orals,
etc.) per tal de realitzar treballs d'indagació sobre la situació de la població civil
durant la Segona Guerra Mundial. Identificar i analitzar les causes que van
provocar la formació de blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i
valorar els trets bàsics de la seva evolució durant la segona meitat del segle XX
fins a l'esfondrament del comunisme a l'Europa de l'est.
7. Identificar els factors que van afavorir el procés de descolonització i establir les
possibles relacions entre l'experiència colonial i la situació actual d'alguns
països que va experimentar processos de colonització, en un món
interrelacionat.
8. Sintetitzar les principals etapes del procés de construcció de la Unió Europea,
identificar les seves institucions i funcions i valorar críticament el seu paper en
el context europeu i a escala internacional, així com el desenvolupat per altres
institucions d'àmbit supranacional.
9. Sintetitzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de fonts primàries i secundàries,
l'evolució de la condició femenina, i identificar les grans línies de l'evolució de
les mentalitats i costums socials de la història contemporània.
10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions polítiques, econòmiques,
socials i culturals que s'han produït en les últimes dècades, valorant l'existència
de nous centres de poder a la vegada que l'impacte de la globalització en les
esferes política, econòmica i cultural. Valorar la incidència de l'impacte científic
i tecnològic i el seu desigual repartiment.
11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o bé d'actualitat, tenint en
compte la dimensió internacional, a partir de la informació dels mitjans de
comunicació social, valorant críticament els diversos enfocaments, cercant els
seus antecedents i les seves explicacions històriques, argumentant les pròpies
idees com a individu social que viu en un temps i espai concrets i valorant la
resolució pacífica dels conflictes.

HISTÒRIA
Criteris específics
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2n BTX
1. Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d'indagació i explicació històrica,
seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, valorar
críticament el seu contingut i comunicar els resultats amb rigor i usant el
vocabulari adient.Relacionar la dimensió local dels fenòmens amb contextos
més generals.
2. Reconèixer, situar cronològicament i valorar els processos i esdeveniments
rellevants anteriors a l'època contemporània que permetin l'anàlisi de
situacions posteriors i les particularitats de l'evolució històrica de Catalunya i
d'Espanya.
3. Analitzar i caracteritzar la crisi de l'Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com
el procés de construcció de l'estat liberal, reconeixent l'abast dels
esdeveniments.
4. Analitzar i caracteritzar l’evolució de la història contemporània tant de
Catalunya com d’Espanya.

HISTÒRIA DE L’ART
Criteris específics
2n BTX
1. Exposar una definició del concepte d'art, tot resumint algunes de les seves
funcions al llarg de la història a partir d'exemples concrets i analitzant i
comparant els canvis produïts en la seva concepció en diferents moments
històrics i en diferents cultures.
2. Resumir l'esquema d'un mètode de comentari i lectura d'una obra d'art que
tingui en compte els elements que la componen i la seva relació amb el context
històric i cultural, aplicar-lo a l'anàlisi i interpretació de diverses obres
arquitectòniques i plàstiques, emprant els diferents tipus de discurs lingüístic i
utilitzant la terminologia adequada per identificar els vehicles artístics i les
tipologies.
3. Identificar, analitzar i interpretar diverses obres d'art representatives d'una
època que no sigui la contemporània i també l'evolució de l'obra d'un o una
artista no contemporanis, tot assenyalant-hi les peculiars relacions entre el rol
dels artistes i la societat en els casos estudiats i els canvis respecte d'èpoques
precedents o consegüents.
El professor o professora ha d'aportar informació sobre el procés d'aprenentatge de
l'alumnat en la matèria.
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L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges dels alumnes, adopta les decisions
per consens. En cas de no arribar-hi, s'ha de fer per les majories que es determinin per
a cada cas. Cada professor o professora de l'equip pot emetre un únic vot, amb
independència del nombre de matèries que imparteixi. El vot del/de la tutor/a serà
diriment en cas d'empat.
La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, coordinada pel professor o
professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i adoptar decisions
sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat. També poden participar en les sessions
d'avaluació altres professors o professores amb responsabilitats de coordinació
pedagògica i altres professionals que intervinguin en el procés d'ensenyament i
aprenentatge de l'alumnat.
Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del
professorat del procés d'ensenyament cal fer, almenys, una sessió d'avaluació
trimestral.
En les sessions d'avaluació, l'equip docent ha de prendre les decisions que consideri
pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés d'aprenentatge
de l'alumnat.
La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d'avaluació del seu grup
d'alumnes, aixecar l'acta del desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i
vehicular l'intercanvi d'informació amb els pares, mares o representants legals dels i
les alumnes, quan correspongui.
El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos
d'ensenyament i la pròpia pràctica docent. Un dels elements d'aquesta anàlisi del
professorat el constitueixen els resultats de les sessions d'avaluació.
Avaluació final del curs
El professor o la professora de la matèria decideix, al final del curs, si l'alumne/a ha
assolit les competències i n'ha superat els objectius, prenent com a referent
fonamental els criteris d'avaluació.
Els resultats de l'avaluació de la matèria s'expressen mitjançant qualificacions
numèriques compreses entre zero i deu sense decimals, de manera que es consideren
superades les qualificacions iguals o superiors a cinc.
Amb posterioritat a l'avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves
extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, de la matèria suspesa,
que es regularà per la normativa corresponent.

LITERATURA CATALANA
LITERATURA CASTELLANA
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Pel que fa als criteris d’avaluació:
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1. Serà obligatòria la lectura dels llibres determinats pel Departament
d’Ensenyament. L’avaluació d’aquestes lectures es portarà a terme a partir
d’una prova escrita que combinarà teoria i pràctica i on l’alumne demostrarà la
competència lingüística i interpretativa de l’obra literària.
2. La nota de trimestre serà la mitjana de les proves realitzades. En general, els
exercicis escrits (resums, comentaris de text...), les exposicions orals i la
participació a classe farà pujar o baixar 1 punt aquesta nota.
3. El fet de no presentar els treballs o exercicis demanats pel professorat dins del
període establert (i no més tard) pot fer suspendre el trimestre.
4. Es realitzaran textos orals planificats, com ara exposicions relacionades amb els
continguts treballats a l’aula, que seran avaluats pel professorat i que es
tindran en compte dins el 25% de la nota final.
5. Una mala actitud de l’alumne/a (fer faltes d’assistència, no realitzar deures i
treballs, mostrar un mal comportament, negar-se a participar en activitats a
l’aula...) serà motiu d’una avaluació negativa de cara a la nota final. Es valorarà,
doncs, la feina diària i la implicació de l’alumnat.
6. Les faltes d’ortografia, expressió i puntuació afectaran notablement l’avaluació
definitiva de l’alumnat. Així, els escrits avaluables es penalitzaran segons els
criteris determinats pel departament, que es basen en les pautes de correcció
de les PAU (falta d’ortografia: 0,1 per error; error d’expressió i/o puntuació:
0,25). La nota pot baixar fins a un màxim de 2 punts.
7. Per poder superar el trimestre s’haurà de tenir un 4 com a nota mínima de cada
prova escrita o oral. Donada la dificultat cultural del nostre centre i el seu
entorn, els alumnes que s'incorporin durant l'ensenyament postobligatori,
seran avaluats a criteri del professor.
8. Si un/a alumne/a no es presenta a un examen, no tindrà dret a fer-lo si no es
tracta d’una falta d’assistència justificada (justificació mèdica o trucada dels
pares).
9. L’assistència a classe és un criteri bàsic per a la nota. L’alumnat absentista
només tindrà dret a presentar-se a la prova de recuperació.
Pel que fa als criteris de recuperació:
10. Aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de realitzar una
prova de recuperació de les lectures suspeses a final de curs. El professorat
valorarà la possibilitat que un/a alumne/a hagi de recuperar continguts molt
concrets de la matèria en moments determinats (abans o després del trimestre
en qüestió).
11. En qualsevol cas, la nota màxima de la recuperació serà un 5.
12. Literatura catalana: En aquells alumnes que hagin participat voluntàriament en
parelles lingüístiques i que hagin demostrat eficàcia en el treball, se'ls comptarà
en 1 punt més a la nota final de batxillerat (sempre que l'alumne parteixi d'un
5).

34

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

LLATÍ I GREC
Llatí i Cultura Clàssica d’ESO
Es realitzaran diverses proves o treballs durant el crèdit, per tal que l’alumnat pugui
demostrar els coneixements adquirits, bé de la matèria explicada, bé del que s’ha vist
en mitjans audiovisuals. Els percentatges seran els següents: 50% l’apartat de llengua, i
40% el de cultura.
L’avaluació, però, serà contínua, i es valorarà el treball a classe, la participació, la feina
a casa i l’actitud positiva envers aquesta cultura. Aquesta part comptarà un 10% de la
nota final del trimestre.

1r i 2n de Batxillerat
Tant per Llatí com per Grec els criteris d’avaluació són els següents:
-

-

-

-

S’examinen tant de teoria com de gramàtica/sintaxi.
Tots els exàmens de tot el curs han d’estar aprovats, i, en alguns casos, es farà
una excepció si superen el 4’5.
A mida que es van fent els exàmens, si se suspenen hi haurà l’opció de
recuperar-los, sempre que sigui possible i el professor ho consideri oportú,
abans que acabi el trimestre.
Es realitzarà un mínim d’un examen de gramàtica/sintaxi i un de teoria en el
trimestre. Entre tots sumaran un 90 % de la nota (50 % el/s de
gramàtica/sintaxi i 40 % el/s de teoria).
El control de les tasques serà diari i puntuarà un 10% de la nota global del
trimestre. Aquest 10 % restant de la nota és en concepte del treball a classe i,
sobretot, dels deures fets a casa, ja que és una assignatura que requereix molta
pràctica.
Sempre que sigui possible es faran mini-proves de repàs de gramàtica que
comptaran com a nota de deures.
L’assistència també es té en compte, per tant, si no es fan els deures i es falta a
les classes sense causa justificada, serà motiu per baixar la nota o suspendre.
També es podrà baixar la nota a cada examen fins a un punt per faltes
d’ortografia i/o expressió.
Per calcular la mitjana de Batxillerat, la nota de 1r comptarà un 40% i la de 2n
comptarà un 60%.

Recuperació a 2n de Batxillerat de les assignatures suspeses a 1r curs
Si es passa de curs amb les assignatures de Llatí i Grec suspeses de 1r, es farà la
recuperació a 2n en el termini establert pel Departament. S’haurà de recuperar tant la
part de la gramàtica i sintaxi, que valdrà un 60 %, com la de teoria, que valdrà un 40 %,
i s’hauran d’aprovar totes dues parts.
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
ESO
Per tal d’aconseguir el nivell mínim exigit en qualsevol dels crèdits, es tindran presents
els criteris següents.
Pel que fa als criteris d’avaluació:
 Respecte de l’avaluació inicial, es tindran en compte dos aspectes: l’observació
del professor i diverses proves escrites i/o oral mitjançant la qual es pugui
determinar les mancances reals de l’alumne com a punt de partida.
 Quant a l’avaluació formativa, el professor mirarà d’afavorir el progrés de
l’alumnat amb observacions generals i comentaris personals sobre els resultats
de les proves que es vagin realitzant.
 Pel que fa a l’avaluació sumativa, es preveuen unes proves parcials per
trimestre.
 A tot això s’hi hauran d’afegir exercicis escrits a cada avaluació (resums,
redaccions, relats curts, contes, descripcions, argumentacions, diàlegs,
exposicions...) depenent de la tipologia que es treballi a l’aula.
 Es preveu una lectura per trimestre i, per tal d’avaluar-ne el profit que l’alumne
n’hagi tret, es contemplen diversos procediments: prova escrita, prova oral o
treball.
 Es valorarà també la feina diària i la implicació de l’alumnat, que quedaran
reflectides, juntament amb les proves específiques i els exercicis escrits, en
l’elaboració de la llibreta, el contingut de la qual serà revisat i valorat pel
professor tenint en compte la presentació i el contingut.
 Es tindran en compte l’actitud i la participació a classe, l’esforç personal i la
voluntat d’assolir els objectius. Una mala actitud de l’alumne/a (fer faltes
d’assistència injustificades de manera reiterada, no realitzar deures i treballs,
mostrar un mal comportament, negar-se a participar en activitats a l’aula,
negar-se a expressar-se en la llengua pròpia de la matèria...) serà motiu d’una
avaluació negativa de cara a la nota final.
 Pel que fa a l’ortografia i expressió, la presència de faltes serà objecte de
valoració negativa en tot el procés d’avaluació, i suposarà el descompte de fins
a 1 punt (0,1 punt per falta).
 Quant als alumnes ACI de dictamen o amb PII seran avaluats segons els
objectius triats pel professor i amb instruments d’avaluació adaptats.
 Atesa la rellevància que pren la competència comunicativa, i concretament la
competència L11, durant l’ESO es treballaran i s’avaluaran de manera especial:
el subratllat (1 d’ESO), el resum (2 d’ESO), l’esquema (3 d’ESO) i el comentari
de text (4 d’ESO).
Llengua Castellana: es podrà realitzar una prova oral per curs, que serà avaluada pel
professorat.
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Llengua Catalana: es realitzarà una prova oral per curs, que serà avaluada pel
professorat. Es tindrà en compte l'ús oral de la llengua dins l'aula i amb la resta de la
comunitat educativa representarà un 30 % de la sobre la nota final.
Pel que fa als criteris de recuperació:
 Per a aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura s'establiran uns
mecanismes de recuperació al llarg del curs i/o a final de curs, durant la
suficiència.
 El professorat valorarà la possibilitat que un/a alumne/a hagi de recuperar
continguts concrets de la matèria o bé que hagi de realitzar activitats
compensatòries segons les seves mancances.
 L’alumnat que no hagi aprovat els treballs entregats haurà de seguir les
indicacions del professorat i tornar-los a presentar.
 Si l’alumnat no ha realitzat els exercicis obligatoris, llegit la lectura obligatòria o
presentat la llibreta en condicions, el professorat pot considerar la possibilitat
d’exigir la satisfacció d’aquests requisits.
 Fora de casos molt justificats, la nota màxima de la recuperació serà un 5.

1r i 2n de Batxillerat – Llengua Catalana i Llengua Castellana
Per tal d’aconseguir el nivell mínim exigit en qualsevol dels crèdits, es tindran presents
els criteris següents, que seran entregats als alumnes per escrit a l’inici del curs:
Pel que fa als criteris d’avaluació:
1. L’avaluació serà contínua i global. L’avaluació del procés d’aprenentatge de
l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les
matèries, de manera que es tinguin en compte tant les particularitats dels elements
singulars del currículum com la seva coordinació i coherència, és a dir, es considera la
situació de cada alumne en cada matèria particular i la seva evolució de conjunt.
2. Els objectius i les competències generals i específiques, que indiquen el sentit en
què han de progressar tots els alumnes i les alumnes, donen les pautes que han de
regular els processos d’avaluació.
3. Les activitats d’avaluació seran les següents:
 Es duran a terme diverses activitats orals com ara exposicions, lectures...
 Llengua catalana i literatura: Es realitzarà una prova oral objectiva a cada
alumne a principi i a final de curs. Tindrà un valor d'un 25% sobre la nota global
del trimestre. Així mateix, es ponderarà l'ús normal de la llengua catalana a
l'aula.
 Els alumnes elaboraran textos escrits corresponents a diferents tipologies
(exposició, argumentació, descripció, etc.) que seran objecte d’avaluació. A
banda, es tindran en compte els textos realitzats en altres matèries.
 Es farà com a mínim una prova escrita (teòrica i/o pràctica) de la matèria per
trimestre.
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 Serà obligatòria la lectura dels llibres determinats pel Departament d’Educació.
L’avaluació d’aquestes lectures es portarà a terme a partir d’un treball, examen
monogràfic o d'una presentació oral presentats en qualsevol tipus de format on
l’alumne demostrarà la competència lingüística i interpretativa de l’obra
literària. El fet de no presentar el treball o no realitzar la prova de lectura dins
del període establert pot fer suspendre el crèdit.
 Es tindran en compte, a més, els exercicis ordinaris que el professorat decideixi
valorar.
4. La nota trimestral s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
a. Les activitats orals de caire divers representaran el 25% de la nota.
b. Els textos elaborats pels alumnes suposaran el 25 % de la nota. Atesa la
importància de la coordinació que cal establir entre els membres de l’equip
docent, el professorat de llengua tindrà en compte les valoracions fetes per
professors d’altres matèries respecte dels textos escrits entregats per
l’alumnat.
c. La prova escrita (teòrica i/o pràctica), el treball o examen de la lectura
corresponent i els exercicis de caire divers demanats pel professor sumaran el
50 % restant de la nota.
5. Les faltes d’ortografia, expressió i puntuació afectaran notablement l’avaluació
definitiva de l’alumnat. Així, els escrits avaluables es penalitzaran segons els criteris
determinats pel departament, que es basen en les pautes de correcció de les PAU
(falta d’ortografia: 0,1 per error; error d’expressió i/o puntuació: 0,25). La nota podrà
baixar fins a un màxim de 2 punts.
6. Per poder superar el trimestre i fer la mitjana s’haurà de tenir un 4 com a nota
mínima de la prova escrita i del treball o examen de lectura
7. Si un/a alumne/a no assisteix a un examen, no tindrà dret a fer-lo més endavant si
no es tracta d’una falta d’assistència justificada (justificació mèdica o trucada dels
pares).
8. Una mala actitud de l’alumne/a (fer faltes d’assistència, no realitzar deures i
treballs, mostrar un mal comportament, negar-se a participar en activitats a l’aula...)
serà motiu d’una avaluació negativa de cara a la nota final. Es valorarà, doncs, la feina
diària i la implicació de l’alumnat.
9. L’assistència a classe és un criteri bàsic per a la nota. L’alumnat amb faltes
d’assistència no justificades només tindrà dret a presentar-se a la prova de
recuperació.
Pel que fa als criteris de recuperació:
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1. Aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura hauran de realitzar una prova de
recuperació de les avaluacions suspeses a final de curs. El professorat informarà
també:
a. quan un/a alumne/a haurà de recuperar només continguts concrets de la
matèria
b. que es realitzaran activitats de recuperació en qualsevol moment del curs, quan
l’avaluació palesi que alguns alumnes tenen dificultats amb el seu aprenentatge
2. L’alumnat que no hagi aprovat els treballs entregats haurà de repetir-los seguint les
indicacions del professorat i tornar-los a presentar. En cas de no haver-los presentat
dins del termini establert, caldrà entregar-los durant la recuperació.
3. En qualsevol cas, la nota màxima de la recuperació serà sempre un 5.

LLENGÜES ESTRANGERES
Farem una avaluació continuada del procés d’aprenentatge de l’alumnat que inclourà
una avaluació inicial, una avaluació formativa (que ens permetrà d’avaluar
l’aprenentatge dels alumnes i alhora el procés d’ensenyement-aprenentatge) i una
avaluació final. Es valorarà tant el treball a classe com les proves orals i escrites. Per a
obtenir la nota global ens basarem en els següents percentatges:
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20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:
Participació en interaccions orals i audiovisuals
Diàlegs, debats, representacions, jocs diversos...
Comprensió de missatges orals i audiovisuals
Audició de CD, pel.lícules, cançons, programes de ràdio i TV...
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Expressió de missatges orals i audiovisuals
Exposicions, presentacions, descripcions, realització d’anuncis i curtmetratges...
Participació en interaccions escrites
Intercanvi i producció de cartes, e-mails, postals, chats, blogs, pàgines web...
Comprensió de missatges escrits
Lectura de textes de tipologia diversa (e-mails, còmics, cartes, diaris, revistes, llibres
adaptats i originals...)
Expressió de missatges escrits
Producció de textos de tipologia diversa (e-mails, cartes, cartells, diaris, descripcions,
redaccions, comentaris de text...)
Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
Exercicis de gramàtica, vocabulari, sintaxi, escriptura, lectura, fonètica, ortografia,
conjugació...
Quant a la dimensió plurilingüe i intercultural, aquesta serà avaluada al llarg de tot el
curs a partir de les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació.
La dimensió estètica i literària també serà avaluada a partir de diferents activitats,
especialment, a partir de la lectura de dos llibres adaptats als diferents nivells dels
alumnes.
Igualment, hi haurà un seguiment habitual del quadern d'exercicis ja que és una
valuosa font d’informació sobre el progrés i les dificultats dels alumnes.
Uns altres elements d’avaluació interessants seran els treballs de recerca personals
sobre temes culturals, com a aprofundiment o ampliació dels temes proposats a
classe. En aquests treballs es valorarà tant el contingut com la manera de presentar-lo i
les fonts documentals utilitzades per a la seva elaboració.
Els alumnes que hagin suspès l'assignatura podran recuperar-la mitjançant la
realització d'una prova final on s'avaluaran les quatre destreses: comprensió oral i
escrita i expressió oral i escrita. També es podrà recuperar, si el/la professor/a així ho
decideix, mitjançant la realització d'algun treball, exposició o projecte final.
Llengua francesa (ESO)
L'optativa de francès està adreçada a tots aquells nois i noies que tenen interès en
conèixer una nova llengua i una altra cultura.
En el primer curs s’ofereix a l’alumne la possiblilitat d’establir un primer contacte amb
la llengua i la cultura franceses i d’orientar-lo en la configuració del seu propi
curriculum per als següents cursos valorant, a partir de les seves aptituds i capacitats
així com del seu rendiment en l’àmbit de llengües, la idoneïtat de cursar o no l’optativa
de francès durant tota l’etapa de l’ESO.
És en aquest curs també on es configuraran els dos grups de treball per als cursos
següents tenint en compte els diferents perfils que presenten els diferents alumnes
(rendiment, aptituds, capacitats cognitives, ritme de treball, grau de coneixement de la
llengua...)
A final de curs es presentarà un informe al/la coordinador/a pedagògica d’aquells
alumnes que no hagin assolit els objectius mínims i presentin mancances importants
en l'àrea de llengües i es configuraran els grups de treball segons els diferents perfils
de l’alumnat.
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Llengua anglesa (1r i 2n Batxillerat)
Quant a l'avaluació final, ens basarem en els criteris d'avaluació del Marc comú
europeu de referència per avaluar les quatre destreses: comprensió de textos escrits,
producció escrita, comprensió oral i producció oral. Les proves de comprensió oral i
escrita suposaran un 40% de la nota final i les proves d'expressió oral i escrita un 60%.
Llengua francesa (Optativa 1r Batxillerat)
Quant a l'avaluació final, ens basarem en els criteris d'avaluació del Marc comú
europeu de referència i en el DELF A1 per avaluar les quatre destreses: comprensió de
textos escrits, producció escrita, comprensió oral i producció oral. Les proves de
comprensió i expressió escrita suposaran un 40% de la nota final i les proves de
comprensió i expressió oral un 60%.
Anglès oral (Optativa 1r Batxillerat)
Quant a l’avaluació final, ens basarem en els criteris d’avaluació del Marc Comú
Europeu de Referència per avaluar la comprensió i producció oral. Aquestes proves es
realitzaran a final de cada trimestre i constituiran un 40% de la nota final. El 60%
restant s’obtindra a partir de les activitats realitzades durant el curs. S’exigira una
completa implicació de l’alumne en la matèria, així com l’acceptació de l’anglès com a
única llengua vehicular a classe.
Les activitats d’avaluació són les següents :
Participació en interaccions orals i audiovisuals
Diàlegs, debats, representacions, jocs
Comprensió de missatges orals i audiovisuals
Audició de CD, vídeos reals
Expressió de missatges visuals i audiovisuals
Exposicions, presentacions, descripcions, realització d’anuncis i curtmetratges
Els alumnes que suspenguin podran recuperar l’assignatura presentant un projecte
final que s’ajusti al nivell d’exigència requerit durant el curs i per mitjà d’una entrevista
directa on es demostrin els coneixements adquirits.

MATEMÀTIQUES
Criteris generals per a l’ESO.
Es proposa determinar els criteris d’avaluació del departament per incorporar en el
projecte curricular del centre d’acord amb els nivell dels grups. El departament didàctic
en la primera o segona reunió que és cèlebre a principi de curs decidirà quins son els
grups i subgrups flexibles de nivell baix i quins son els de nivell alt. Els grups i
subgrups flexibles de nivell baix s’aplicaran el següent criteri: 40 % de la nota per
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l’avaluació formativa i un 60 % de la nota sobre els objectius examinats. Els grups i
subgrups flexibles de nivell alt, s’aplicarà el següent criteri: 20 % de la nota sobre
l’avaluació formativa i un 80 % de la nota sobre els objectius examinats. Una copia de
l’acta serà registrada en la Secretaria de l’IES, i s’entregarà una copia a la direcció del
centre. Com a norma general les notes seran nombres enters, no obstant el professor
podrà guardar la nota fins dos decimals per calcular la nota final del curs o de la
matèria. S’entén per avaluació formativa (la competència saber estar, l’actitud, fer els
deures, el comportament, la puntualitat, la presentació dels deures de manera
acurada, i aquells altres que el departament de matemàtiques que en les primeres
reunions del curs determini). L’alumne que suspèn un crèdit haurà d’examinar-se en
suficiència d’aquest crèdit si la nota mitjana de tot el curs es inferior al cinc. L’alumne
que suspèn més de dos crèdits anirà a suficiència de tot el curs. El professor de
l’assignatura si considera convenient podrà fer exàmens parcials de recuperacions de
crèdits suspesos durant el curs. A la nota de l’examen de suficiència es comptabilitzarà
la nota de l’avaluació formativa de tot el curs d’acord amb els percentatges que li
pertoquen per el grup de nivell que és l’alumne.
Els alumnes amb una adaptació curricular individual s’avaluaran d’acord amb aquesta
adaptació.

1r d’ESO
Els criteris per a aprovar la matèria seran:
· Realitzar proves escrites periòdicament (generalment un control per cada tema) per
determinar si l’alumne a assolit els objectius i les competències treballades a la
classe.
· Avaluació continua de la feina. Revisió i valoració habitual dels deures proposats a
classe.
· Presentar el quadern de treball serà imprescindible per aprovar el crèdit.
Els alumnes que suspenguin la matèria hauran d’examinar-se en suficiència dels
objectius mínims.
2n, 3r i 4t d’ESO
Els criteris per a la superació d’aquesta matèria seran: realitzar proves escrites
periòdicament (un mínim de dues trimestral) per comprovar si l’alumne a assolit els
objectius i competències explicades a la classe, i un anàlisis de l’avaluació formativa.
Presentar la llibreta serà imprescindible per aprovar el crèdit. Aquells alumnes que
suspenguin la matèria hauran d’examinar-se en suficiència dels objectius mínims.

Criteris generals per al batxillerat
Com a norma general les notes seran nombres enters, no obstant el professor podrà
guardar la nota fins dos decimals per calcular la nota final del curs o de la matèria.
S’entén per avaluació formativa (la competència saber estar, l’actitud, fer els deures,
el comportament, la puntualitat, la presentació dels deures de manera acurada, i
aquells altres que el departament de matemàtiques que en les primeres reunions del
curs determini).
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L’alumne que suspèn un crèdit haurà d’examinar-se en suficiència d’aquest crèdit si la
nota mitjana de tot el curs es inferior al cinc. L’alumne que suspèn més de dos crèdits
anirà a suficiència de tot el curs. El professor de l’assignatura si considera convenient
podrà fer exàmens parcials de recuperacions de crèdits suspesos durant el curs. A la
nota de l’examen de suficiència es comptabilitzarà la nota de l’avaluació formativa de
tot el curs d’acord amb els percentatges que determinen les matèries corresponents.
El professor de l’assignatura podrà establir els criteris que cregui adient per avaluar un
examen de l’assignatura, sempre que es comuniqui als alumnes abans de realitzar
l’examen.

MATEMÀTIQUES DE 1R DE BATXILLERAT
Es realitzaran com a mínim dues proves escrites per a cada trimestre, de les quals es
calcularà la mitjana aritmètica.
Per al càlcul d’una nota numèrica, ja sigui trimestral o global, de les matemàtiques de
1r de batxillerat, es comptarà un 80 % sobre els objectius examinats i un 20%
d’avaluació formativa. Es valorarà especialment l’actitud, el treball i la implicació de
l’alumne en les activitats d’ensenyament i aprenentatge per arrodonir la qualificació
de cada avaluació a un nombre enter.
Si els alumnes falten un 20% de les classes, han d’anar a la prova escrita final de
recuperació.
Es realitzarà una prova escrita de recuperació a final de curs.

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS DE 1R DE BATXILLERAT
La nota de les matemàtiques aplicades a les ciències socials de 1r de batxillerat serà un
80 % sobre els objectius examinats i un 20% d’avaluació formativa

MATEMÀTIQUES DE 2N DE BATXILLERAT
El criteri per calcular la nota de matemàtiques de 2n de batxillerat serà d’un 80% sobre
els objectius examinats i d’un 20% d’avaluació formativa.
Es valorarà especialment l’actitud envers l’assignatura, la pulcritud en la presentació i
expressió així com el llenguatge emprat en els raonaments matemàtics treballats.
Si els alumnes falten un 20% de les classes, han d’anar a la prova escrita final de
recuperació d’aquell període trimestral.
Es realitzaran proves escrites per a cada bloc d’objectius de les quals es calcularà la
mitjana aritmètica del trimestre per l’avaluació amb un mínim de dues proves
trimestrals. La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres.
S’efectuarà un control a final de curs per a cada bloc no superat, amb una nota màxima
de 5 sobre 10. Aquesta nota de 5 marcarà la nota del trimestre o trimestres no
superats per l’alumne i prorratejarà la seva mitjana aritmètica per a la nota final.
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS DE 2N DE BATXILLERAT

43

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

El criteri per calcular la nota de l’assignatura d’ampliació de matemàtiques de 2n de
batxillerat serà d’un 80% sobre els objectius examinats i d’un 20% d’avaluació
formativa.
Es valorarà especialment l’actitud envers l’assignatura, la pulcritud en la presentació i
expressió així com el llenguatge emprat en els raonaments matemàtics treballats.
Si els alumnes falten un 20% de les classes, han d’anar a la prova escrita final de
recuperació d’aquell període trimestral.
Es realitzaran proves escrites per a cada bloc d’objectius de les quals es calcularà la
mitjana aritmètica del trimestre per l’avaluació amb un mínim de dues proves
trimestrals. La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres.
S’efectuarà un control a final de curs per a cada bloc no superat, amb una nota màxima
de 5 sobre 10. Aquesta nota de 5 marcarà la nota del trimestre o trimestres no
superats per l’alumne i prorratejarà la seva mitjana aritmètica per a la nota final.

MÚSICA
ESO
CRITERIS PER APROVAR LA MATÈRIA
- La música es realitza a primer i a tercer curs de forma comú i a quart com a matèria
optativa.
- Per aprovar la matèria de música es farà la mitjana aritmètica dels tres trimestres.
Quan un alumne/a no hagi superat algun trimestre tindrà que presentar-se i esforçarse per aprovar els exàmens de recuperació. Aquesta mitjana aritmètica ha de ser 5 o
superior a 5.
- Per aprovar un trimestre es farà la mitjana de totes les unitats, activitats, treballs i
exercicis que el professor/a hagi considerat com a avaluables. Aquesta mitjana ha de
ser 5 o superior a 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
- Es valoraran globalment els continguts referits a: coneixements, procediments i
actituds.
- Aquesta valoració quedarà reflectida en la nota final de cada trimestre i a cada curs.
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- L’actitud de l’alumne/a vers la matèria modificarà la nota a l’alça o a la baixa ( com a
màxim 1 punt ) sobre la nota final del trimestre o del curs, segons el criteri del
professor/a.
Si l’actitud de l’alumne/a és molt negativa ( mal comportament a la classe, desinterès,
faltes injustificades d’assistència de forma reiterada...) suspendrà el trimestre.
-L’avaluació serà formativa i per tant, tindrà en compte el procés de l’alumne/a de
forma global.
- Es faran proves escrites on s’avaluaran els coneixements i procediments de forma
global.
També es tindran en compte activitats de qualsevol tipus ( exercicis, treballs...),
procedimentals que realitzi l’alumne/a en el transcurs dels diferents trimestres.
-L’observació sistemàtica de la evolució de l’alumne/a, serà un altre instrument
d’avaluació.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

-

Es farà un examen de recuperació al final del primer i del segon trimestre.
Aquest examen es realitzarà posteriorment a l´entrega de notes. En el tercer
trimestre no es farà examen de recuperació i es passarà directament a
l’examen de suficiència del mes de juny. La nota serà de SF.

-

A criteri del professor/a es podran demanar tasques i activitats
complementàries que puguin a ajudar a l´alumne/a a recuperar la matèria i si s'
escau per pujar nota.

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA.
2n Batxillerat
Criteris específics
Els criteris d'avaluació i de suficiència seran els mateixos que els utilitzats en
l'assignatura de filosofia a primer de batxillerat.
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RELIGIÓ
Criteris generals
Entenem que l’avaluació forma part del procés educatiu i té una funció essencialment
orientadora i de control de qualitat de totes les accions educatives. Per tant, farem una
avaluació criterial, formativa i orientadora.
Segons això, partirem, en cada bloc, de l’avaluació inicial per esbrinar els coneixements
previs de cada alumne, és a dir, quin és el nivell de comprensió que tenen respecte al
tema del bloc.
Després farem una recollida sistemàtica i permanent d’informació del procés de
l’alumne/a, d’acord amb els criteris determinats en els objectius didàctics recollits a la
programació general entregada a principi de curs.
Els conceptes adquirits per l’alumnat, els procediments que utilitza o l’eventual
adhesió
a determinats valors, els avaluarem en el desenvolupament normal de cada sessió, a
través dels treballs individuals o de grup-classe corresponents a cada activitat
(avaluació
del procés) i en quedarà constància en una escala de valoració descriptiva.
Sobre la marxa, doncs, podrem modificar i perfeccionar la nostra intervenció com a
professors, o la selecció de materials o l’organització del treball a l’aula.
I acabarem amb una avaluació final, ordinàriament a partir d’un control escrit.
Pel que fa a l’estratègia per a la recuperació, l’alumne/a presentarà un treball proposat
pel professor que recollirà les parts més importants del crèdit.
Amb especial atenció a l'assoliment de les competències bàsiques detallades a
l'apartat d'objectius de referència.

TECNOLOGIA

Tecnologies (Primer curs)



Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les
propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les
amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.
Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i
processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant
aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.
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Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció
d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant
les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.
Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la
componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.
Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant
simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.
Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de
construcció pròpia o del grup.
Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència
de dades.
Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i
aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment.
Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats
utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

Tecnologies (Segon curs)















Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics
bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors.
Integrar aquests circuits de baixa tensió a joguines, objectes de construcció
pròpia i maquetes d'habitatges.
Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts
d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la
necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització
d'estratègies adients per aconseguir-ho.
Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques
i realitzar mesures de forma experimental.
Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el
desenvolupament tecnològic.
Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials
aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i
posats a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte
característic de la zona.
Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes.
Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar,
intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament,
estructura i terminologia.
Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i del
programari accessible mitjançant Internet.
Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de
comunitats virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció
compartida del coneixement.
Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns
multimèdia.
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Tecnologies (Tercer curs)











Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint
en compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat.
Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents
mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic.
Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes
de transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació
d'aquests en diferents màquines.
Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció
determinada dins d'un projecte tecnològic.
Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de
passar per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament
i l'avaluació d'aquesta solució.
Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a
una solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel
medi ambient tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i
materials.
Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web.
Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic.
Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i
reflexionar sobre el seu ús i abús.

Tecnologia (Quart curs)











Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges.
Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges.
Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per
tal de comprendre el seu funcionament, el cost de la seva utilització, així com les
mesures de seguretat a contemplar.
Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple
real.
Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com
d'automatització aplicada a casos reals o simulats.
Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant
plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques
problemes tecnològics senzills.
Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i
identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.
Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components
que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i
mitjançant simuladors.
Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n
el seu funcionament i aplicacions.
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Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines
informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics
quotidians.
Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les
tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i
realitzant l'exposició en públic i amb suport multimèdia.
Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la
robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.

Informàtica (Quart curs)











Aplicar tècniques d'edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les
imatges generades per ordinador.
Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format.
Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través
d'una aplicació multimèdia.
Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en
l'exposició d'idees i projectes, integrant elements multimedials.
Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos
multimèdia i aplicant estàndards d'accessibilitat.
Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir
documents.
Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa.
Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs,
adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de
continguts i entorns de treball.
Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les
seves particularitats a l'hora d'utilitzar i compartir.

Superació dels parcials
El model d’aprenentatge per competències es fonamenta en l’aplicació de
coneixements (saber), habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar)
mitjançant els quals es desenvolupin els continguts propis de la matèria de manera
que s’assoleixin els objectius establerts. En aquest sentit, la manera de valorar el nivell
de consecució dels criteris d’avaluació i, en conseqüència, la superació o no dels
parcials cursats es durà a terme tenint en compte els següents aspectes:
Coneixements: realització de proves escrites i pràctiques, amb un mínim d’una prova
per cada unitat didàctica desenvolupada.
Habilitats: avaluació d’activitats pràctiques, projectes tecnològics, exercicis i treballs
realitzats tant a l’aula com en horari no lectiu.
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Actituds: valoració de l’interès mostrat i l’esforç realitzat, de la capacitat de treballar
amb responsabilitat, tant de forma autònoma com en equip i del respecte mostrat
envers les persones i les instal·lacions.
La nota de cada parcial s’establirà aplicant la mitjana ponderada dels tres aspectes
esmentats sempre i quan la nota corresponent als coneixements sigui igual o superior
a quatre (4), la nota corresponent a les habilitats sigui igual o superior a cinc (5) i la
nota corresponent a les actituds sigui igual o superior a cinc (5). En el cas de no
complir-se aquestes condicions, la nota del parcial s’establirà aplicant la mitjana
aritmètica dels aspectes no superats, excepte al Batxillerat que es farà la mitjana
ponderada de tots els aspectes sense condicionants.
La ponderació percentual de cada un dels aspectes valorats per obtenir la nota del
parcial serà la següent:
1r ESO 2nESO 3r ESO 4t ESO

BATXILLERAT

CONEIXEMENTS

40

45

50

55

80

HABILITATS

35

35

35

35

15

ACTITUD

25

20

15

10

5

Excepcionalment, i prèvia aprovació per majoria simple per part dels membres del
Departament de Tecnologia, el professorat que imparteixi la matèria podrà modificar
els criteris anteriors per tal d’adaptar-los a l’alumnat de forma individualitzada.

Superació de la matèria
En l’avaluació ordinària, la nota final de la matèria s’establirà aplicant la mitjana
aritmètica dels parcials cursats sempre i quan la nota corresponent a cada un dels
parcials sigui igual o superior a cinc (5). En el cas de no complir-se aquesta condició, la
nota final s’establirà aplicant la mitjana aritmètica dels parcials no superats.
Excepcionalment, i prèvia aprovació per majoria simple per part dels membres del
Departament de Tecnologia, el professorat que imparteixi la matèria podrà modificar
el criteri anterior per tal d’adaptar-lo a l’alumnat de forma individualitzada.
Els alumnes que no hagin superat la matèria en l’avaluació ordinària, podran
recuperar-la amb la realització d’una prova de recuperació al juny, mitjançant la qual
tornaran a ésser avaluats únicament dels parcials suspesos. Serà condició
indispensable per a la presentació a aquesta prova, el lliurament de la llibreta de classe
amb totes les feines del curs. El valor sobre la nota serà del 25%, sempre que la nota
de l’examen sigui superior a un 4. Un cop superat el parcial suspès, es farà la mitjana
aritmètica de les notes de tots els parcials. En cas contrari, la nota final de curs serà la
obtinguda en l’avaluació ordinària.
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Al llarg del curs, i sempre a criteri del professorat, es podran establir altres
mecanismes de recuperació.
A més a més, al setembre hi hauran proves extraordinàries de recuperació.
El departament de Tecnologia lliurarà a l’alumnat suspès al juny un dossier de feines
per l’estiu. El seu lliurament és obligatori. També, es realitzarà una prova de
recuperació dels continguts de l’àrea. El valor del dossier de recuperació serà del 25%
sobre la nota, sempre que l’alumnat tingui una nota igual o superior a 4 a l’examen de
setembre.
Recuperació de cursos anteriors.
Si s’aprova l’àrea d’un curs superior, s’aprova la matèria pendent de l’anterior.
L’alumnat amb la matèria de “Tecnologies de 3r ESO” sospesa, que no cursa
“Tecnologia de 4t d’ESO”, haurà de fer el control de recuperació a les proves de Juny.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Primer curs
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de
l'activitat industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de
millora.
Aportar idees i opinions pròpies argumentades sobre objectes i productes
fabricats mitjançant processos tecnològics, valorant críticament i acceptant, si
escau, idees alienes fonamentades.
Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificarne les
propietats i les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una
finalitat concreta. Valorar l'ús de nous materials com a alternativa als emprats
tradicionalment.
Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els
processos tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures
d'eficiència energètica i adoptar actituds de consum responsable.
Calcular, a partir d'informació adequada, el cost energètic del funcionament
ordinari d'un local o d'un habitatge i suggerir possibles alternatives d'estalvi.
Identificar els elements funcionals, les estructures, els mecanismes i els circuits
que componen una màquina o sistema d'ús comú.
Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons
econòmiques i les repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig.
Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i
sistemes tecnològics.
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9.

10.

Utilitzar adequadament la representació gràfica per descriure objectes,
processos i sistemes, aplicant correctament la normalització i la simbologia i
emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques.
Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics, pneumàtics i de transformació
d'energia bàsics a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat.

Segon curs
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Descriure els principals tractaments superficials dels materials industrials d'ús
comú i els procediments d'assaig i mesura, així com les normes d'ús i seguretat
per manipular-los.
Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada, considerant-ne
les propietats i les característiques tècniques.
Identificar les parts de motors tèrmics i elèctrics i descriure'n el principi de
funcionament i les aplicacions.
Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal·lació a partir de les
seves característiques de funcionament i ús.
Descriure circuits oleohidràulics i electropneumàtics bàsics i identificar els
elements que els componen.
Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes
d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat.
Analitzar la composició d'una màquina o sistema automàtic d'ús comú i
identificar-ne els elements de comandament, control i potència. Explicar la
funció que correspon a cadascun.
Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de
programes de simulació o simuladors.
Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i
funcionament d'una màquina, circuit o sistema tecnològic concret. Calcular les
magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada.
Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes
automàtics senzills, amb autonomia i seguretat.

Superació dels crèdits
El model d’aprenentatge per competències es fonamenta en l’aplicació de
coneixements (saber), habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar)
mitjançant els quals es desenvolupin els continguts propis de la materia de manera
que s’assoleixin els objectius establerts. En aquest sentit, la manera de valorar el nivell
de consecució dels criteris d’avaluació i, en conseqüència, la superació o no dels
crèdits cursats es durà a terme tenint en compte els següents aspectes:
Coneixements:

realització de proves escrites i pràctiques, amb un mínim d’una
prova per cada unitat didàctica desenvolupada.
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Habilitats:

avaluació d’activitats pràctiques, projectes tecnològics, exercicis i
treballs realitzats tant a l’aula com en horari no lectiu.

Actituds:

valoració de l’interès mostrat i l’esforç realitzat, de la capacitat de
treballar responsablemet tant de forma autònoma com en equip i
del respecte mostrat envers les persones i les instal·lacions.

La nota de crèdit s’establirà aplicant la mitjana ponderada dels tres aspectes
esmentats (vegeu l’apartat “Tecnologia”).

Superació de la matèria
En l’avaluació ordinària, la nota final de la matèria s’establirà aplicant la mitjana
aritmètica dels crèdits cursats.
Els alumnes que no hagin superat la matèria en l’avaluació ordinarià, podran
recuperar-la mitjançant la realització d’una prova extraordinària a final de curs
(examen de recuperació) a través de la qual tornaran a ser avaluats de tota la matèria.
En l’avaluació extraordinària, la nota final de la matèria serà la nota obtinguda en
aquesta prova.
Al llarg del curs, independentment de l’examen de suficiència i a criteri del professorat,
es podran establir altres mecanismes de recuperació.
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Criteris d’avaluació i recuperació per al CFGM d’Activitats Esportives

Segons el RRI de l’Institut Rocagrossa, específic per als cicles formatius i els
ensenyaments d’esports:
L’assistència és obligatòria. L’assistència a menys del 80 % de les sessions comporta la
pèrdua del dret a l’avaluació ordinària.
Per a mantenir el dret a l’avaluació extraordinària, caldrà que l’alumne assisteixi a un
mínim del 80 % del conjunt de crèdits del curs.

CONDUCCIÓ DE GRUPS EN BICICLETES
L’avaluació del crèdit serà continua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit, tant els continguts conceptuals, els
procedimentals i els actitudinals.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació de final de trimestre
seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les diferents unitats didàctiques
realitzades al llarg del trimestre.
Activitats i criteris d’avaluació
Els instruments utilitzats per a l’avaluació del crèdit són els següents:
-exàmens conceptuals
-pràctiques i exercicis procedimentals
-sortides per rutes de muntanya marcades i altres organitzades pel mateix grup
-lliurament del diari del crèdit
-anotacions en l’àmbit actitudinal
Cada UD ha de superar la nota de 4 per a poder fer mitjana amb la resta.
No s’admeten treballs fora de termini.
Els criteris d’avaluació per a cada UD són els següents:
 Conceptes: 40 % (20 % prova escrita, 20 % treballs/fitxes/plantilles).
 Procediments: 40 % (Valoració de les habilitats, tècniques, pràctiques i la
organització i execució de les rutes).
 Actituds: 20 % (Valoració personal de les activitats realitzades, assistència,
puntualitat, participació, interès, motivació i respecte).
La nota final del crèdit serà la mitjana de les notes de les diferents unitats didàctiques
tenint en compte els següents percentatges:
UD 1. La bicicleta tot terreny
20 %
UD 2. Mecànica de la bicicleta i el taller.
20 %
UD 3. Tècniques de conducció de bicicletes.
20 %
UD 4. Organització d’itineraris i guiatge en bicicleta.40 %
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Avaluació ordinària.
Es realitzarà de manera contínua, amb un control diari per part dels professors,
mitjançant exàmens pràctics i teòrics i el lliurament de treballs, fitxes i del diari que
haurà d’elaborar cada alumne prenent nota de totes les explicacions que es fan a les
classes, explicant les rutes realitzades i afegint els apunts i fotocòpies d’ampliació.
Aquells/es alumnes que no superin alguna de les parts, i que no hagin perdut
l’avaluació ordinària per faltes d’assistència, podran recuperar-les al final de curs, en
les sessions de recuperació ordinària. Aquest examen de recuperació ordinària
constarà només de les parts suspeses que tingui cada alumne.
Recuperació extraordinària.
Aquells/es alumnes que no superin el crèdit en període ordinari, o hagin perdut el dret
d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit en una prova final global teòrica i
pràctica que inclourà els continguts més importants de tot el crèdit i permetrà obtenir
com a nota màxima un cinc.
Realització d’un control pràctic sobre un circuït d’habilitats, reparacions bàsiques i una
ruta. (qualificació màxima 5).
Realització d’un examen teòric. (Qualificació màxima 5)
L’assistència a classe es valorarà en la nota d’actitud.
CONDUCCIÓ DE GRUPS I ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació, al final de cada
trimestre, seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les diferents unitats
didàctiques realitzades al llarg del trimestre.
Activitats i criteris d’avaluació
Per obtenir la nota final del crèdit no es farà mitjana directa de la nota dels tres
trimestres, sinó que s’avaluarà el crèdit com a unitat tenint en compte els
percentatges següents:
Conceptes: 40 %. Exàmens teòrics
Procediments: 40 %. sortides, exercicis pràctics, exàmens pràctics.
Actitud: 20%. responsabilitat, col·laboració, interès, participació, respecte als
companys i professors, cura del material, respecte pel medi ambient, etc.
Cada apartat s’ha de superar positivament (5) per poder obtenir la qualificació global
del crèdit.
S’avaluarà el crèdit com a unitat, i a més es tindran en compte els següents
percentatges:
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1. Excursionisme (UD1,2,3,4,5) correspon al 80%
2. Esquí (UD6)correspon al 20%
Els instruments utilitzats per a l’avaluació del crèdit són els següents:
1. exàmens conceptuals
2. pràctiques i exercicis procedimentals
3. sortides de senderisme
4. anotacions en l’àmbit actitudinal
Recuperació ordinària:
Aquells/es alumnes que no superin alguna de les parts, i que no hagin perdut
l’avaluació ordinària per faltes d’assistència, podran recuperar-les al final de curs, en
les sessions de recuperació ordinària. Aquest examen de recuperació ordinària
constarà només de les parts suspeses que tingui cada alumne.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no superin totes les unitats didàctiques en període ordinari, o
hagin perdiu el dret d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit en una prova final
global teòrica i pràctica que inclourà els continguts més importants de tot el crèdit i
permetrà obtenir com a nota màxima un cinc.

SEGURETAT I SUPERVIVÈNCIA EN MUNTANYA
L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació, al final de cada
trimestre, seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les diferents unitats
didàctiques realitzades al llarg del trimestre.
Activitats i criteris d’avaluació:
Per obtenir la nota final del crèdit no es farà mitjana directa de la nota dels tres
trimestres, sinó que s’avaluarà el crèdit com a unitat tenint en compte els
percentatges següents:
Conceptes: 40 %. Exàmens teòrics (1er Trimestre UD1 i UD2, 2on trimestre
UD3, 3er trimestre UD4 i UD5)
Procediments: 20 % treball (UD1, UD2), sortides (UD4, UD5 i UD6) i exercicis
pràctics (UD4,UD5 i UD6), i 20% exàmens pràctics (UD4 i UD5 i UD6)
Actitud: 20 % responsabilitat, col·laboració, interès, participació, respecte
als companys i professors, cura del material, respecte pel medi ambient,
etc.
Cada apartat s’ha de superar positivament (5) per poder obtenir la qualificació global
del crèdit.
L’assistència a classe es valorarà en la nota d’actitud i, si les faltes injustificades
superen les 10 hores, es perdrà el dret a l’avaluació ordinària.
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Recuperació ordinària:
Aquells/es alumnes que no superin alguna de les parts, i que no hagin perdut
l’avaluació ordinària per faltes d’assistència, podran recuperar-les al final de curs, en
les sessions de recuperació ordinària. Aquest examen de recuperació ordinària
constarà només de les parts suspeses que tingui cada alumne.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no superin totes les unitats didàctiques en període ordinari, o
hagin perdiu el dret d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit en una prova final
global teòrica i pràctica que inclourà els continguts més importants de tot el crèdit i
permetrà obtenir com a nota màxima un cinc.
CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIONS EQUINES BÀSIQUES
L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg de les diferents sessions del crèdit.
Al llarg del curs es realitzaran * 3 proves pràctiques i
* 3 teòriques ( escrites )
Les qualificacions donades al finalitzar el primer trimestre seran orientatives i
reflectiran els resultats obtinguts a les diferents unitats didàctiques realitzades al llarg
del trimestre.
La qualificació final resultant s’obtindrà de la manera següent:
Conceptes: 35%
Procediments: 50%.
Actitud: 15 %
Cada prova s’ha de superar positivament ( 5 ) per poder obtenir la qualificació global
d’apte/a al crèdit.
Recuperació ordinària:
Aquells alumnes/es que no superin algunes de les proves teòriques plantejades podran
optar a recuperar les parts suspeses al final del curs, en les sessions de recuperació
ordinàries que s’estableixen.
L'avaluació de la part pràctica és continua, entès que l'última prova realitzada supera
les anteriors.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no aconsegueixin superar les proves de recuperació o que
hagin perdut el dret d’avaluació contínua ordinària, podran optar a superar el crèdit a
la prova final, en convocatòria extraordinària, obtenint com a nota màxima un 5.
La prova consistirà en :
 Una prova individual de preparació, maneig i de col·locació del material
(equipament ) del cavall.
 Un circuit pràctic a cavall en pista.
 Una sortida a cavall per un traçat marcat.
 Una prova teòrica.
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CRÈDIT LLIURE: REM, VELA I SALVAMENT AQUÀTIC
L’avaluació del crèdit serà continua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats , exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit, tant els continguts conceptuals, procedimentals
com els actitudinals.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació de final de trimestre
seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les diferents unitats didàctiques
realitzades al llarg del trimestre.
Activitats i criteris d’avaluació
Per obtenir la nota final del crèdit no es farà mitjana directa de la nota dels tres
trimestres, sinó que s’avaluarà el crèdit com a unitat tenint en compte els
percentatges següents:
 Conceptes: 40 %. Exàmens teòrics i treballs.
 Procediments: 40 %. sortides, exercicis pràctics, exàmens pràctics.
 Actitud: 20%. responsabilitat, col·laboració, interès, participació, respecte als
companys i professors, cura del material, respecte pel medi ambient, etc.
Cada apartat s’ha de superar positivament (5) per poder obtenir la qualificació global
del crèdit.
És obligatori assistir a un mínim de 80% de les sortides programades.
L’assistència a classe es valorarà en la nota d’actitud i, si les faltes injustificades
superen les 16 hores, es perdrà el dret a l’avaluació ordinària.
L’avaluació del crèdit serà la mitja de les tres unitats.
Els instruments utilitzats per a l’avaluació del crèdit són els següents:
 exàmens conceptuals
 pràctiques i exercicis procedimentals
 sortides de llagut i vela
 anotacions en l’àmbit actitudinal
Recuperació ordinària:
Aquells/es alumnes que no superin alguna de les parts, i que no hagin perdut
l’avaluació ordinària per faltes d’assistència, podran recuperar-les al final de curs, en
les sessions de recuperació ordinària. Aquest examen de recuperació ordinària
constarà només de les parts suspeses que tingui cada alumne.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no superin totes les unitats didàctiques en període ordinari, o
hagin perdiu el dret d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit en una prova final
global teòrica i pràctica que inclourà els continguts més importants de tot el crèdit i
permetrà obtenir com a nota màxima un cinc.
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FONAMENTS DE L'ACTIVITAT FÍSICA
L’avaluació del crèdit serà continua.
La qualificació del crèdit s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions
de les unitats didàctiques, que s’avaluaran per separat, sempre i quan superin la
qualificació mínima de 4. Si alguna unitat didàctica no se supera, es recuperarà en
l’avaluació extraordinària.
Per avaluar el crèdit s’utilitzaran els instruments/activitats següents:
1. Control de conceptes (un en cada unitat didàctica)
2. Control de procediments
3. Exercicis i activitats realitzats a classe i a casa (valoració del contingut i la
presentació)
4. Participació, interès i presentació de treballs.
La recuperació, es contempla a final del curs; desprès de Setmana Santa. Els alumnes
que hagin suspès una sola unitat didàctica, es presentaran a recuperar aquesta unitat.
Si s’han suspès dos o tres unitats, caldrà presentar-se de tota la matèria.

PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L'ESPORT
Avaluació:
 L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats,
exercicis i proves realitzades al llarg del crèdit.
 La qualificació obtinguda, al final del 1r. trimestre, serà orientativa. Cal treure
un 6 com a mínim en el 2n. i 3r. trimestre per poder fer la mitjana entre ells.
 Les qualificacions obtingudes durant el segon i tercer trimestre reflectiran les
qualificacions del crèdit.
Activitats i criteris d’avaluació:
 Per valorar els continguts conceptuals, es farà una prova escrita a cada
trimestre.
 Per valorar els continguts actitudinals, es tindrà en compte l’assistència i
participació a les sessions, l’esforç, l’interès i la col·laboració de l’alumne a les
classes pràctiques.
 Per valorar els continguts procedimentals, es faran simulacions pràctiques i es
prendrà registre de la resolució dels alumnes de cada situació presentada.
Recuperació ordinària
Aquells/es alumnes que no superin el 2n. i/o 3r. trimestre podran recuperar-lo al final
de curs, en les sessions de recuperació ordinària de la manera següent:
 Procediments, mitjançant simulacions pràctiques.
 Conceptes, una prova escrita.
 Actitud, no es recuperen. Queda la nota obtinguda durant el curs.
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Recuperació extraordinària
Aquells/es alumnes que no superin totes les parts en període ordinari, o hagin perdut
el dret d’avaluació ordinària, podran recuperar el crèdit de la manera següent:
 Realització d’una prova escrita: qualificació màxima un 5.
 Realització de les proves pràctiques: qualificació màxima un 5.

DINÀMICA DE GRUPS
L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació, al final de cada
trimestre seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les unitats didàctiques
realitzades al llarg del trimestre.
Activitats i criteris d’avaluació:
La qualificació global del crèdit, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions
obtingudes en cada unitat didàctica. Totes les unitats didàctiques s’han d’aprovar
(mínim 4,5) per superar el crèdit.
La qualificació de cada unitat didàctica s’obtindrà de la manera següent:
UD1: Fonaments de psicologia i sociologia.
Conceptes: 40%. Prova escrita.
Procediments: 40%. Valoració del contingut de les fitxes de les activitats.
Actituds: 20%. Valoració per part de l’alumne/a de les activitats, participació i esforç
(nº de faltes injustificades).
UD2: La comunicació
Conceptes: 20%. Prova escrita.
Procediments: 60%. Mitjana aritmètica de les fitxes de les activitats practicades,
exposició oral i elaboració d’un cartell.
Actituds: 20%. Valoració per part de l’alumne/a de les activitats, participació i esforç
(nº de faltes injustificades).
UD3: Dinàmica i dinamització de grups
Conceptes: 40%. Prova escrita.
Procediments: 40%. Valoració del contingut de les fitxes de les activitats.
Actituds: 20%. Valoració per part de l’alumne/a de les activitats, participació i esforç
(nº de faltes injustificades).
En totes les unitats didàctiques, no es farà mitjana amb cap nota inferior a 4.
Els treballs i activitats han de presentar-se dins el termini establert. No s’admetran
treballs un cop s’hagin corregit i retornat.

60

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

Recuperació ordinària:
Aquells/es alumnes que no superin alguna unitat didàctica podran recuperar-la, tota o
només les parts suspeses, al final del curs, en les sessions de recuperació ordinària, de
la manera següent:
 Els conceptes a través d’un control.
 Els procediments i les actituds amb la presentació de les fitxes originals o
adaptades (qualificació màxima: 5). En el cas de la UD2, es podrà recuperar
l’exposició oral i el cartell, amb la màxima nota.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no superin totes les unitats didàctiques en període ordinari, o
hagin perdut el dret d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit de la manera
següent:
Realització d’una exposició oral i una prova de conceptes tipus test: qualificació
màxima, 5.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Aquest crèdit està organitzat en 3 Unitats Didàctiques les quals s’agrupen segons els
diferents continguts ; activitat física per a persones amb discapacitat sensorial, física i
psíquica respectivament.
L’avaluació del crèdit serà contínua, és a dir, s’avaluaran totes les activitats, exercicis i
proves realitzades al llarg del crèdit.
Les qualificacions obtingudes en les diferents sessions d’avaluació, al final de cada
trimestre, seran orientatives i reflectiran les qualificacions de les diferents unitats
didàctiques amb els següents percentatges:
UD 1. Activitat física i disminucions sensorials
Procediments. 45 % Sessió pràctica d’activitats sensorials desenvolupada pels
alumnes.
Conceptes 45 % Examen teòric
Actitud 10 % Puntualitat, assistència .recollida material, motivació, respecte companys
i professors.
UD 2: Activitat física i disminucions físiques
Procediments 45% Examen pràctic
Conceptes 45 % Examen teòric
Actitud. 10 % Puntualitat, assistència .recollida material, motivació, respecte companys
i professors.
UD 3: Activitat física i disminucions psíquiques
Procediments 45 % Examen pràctic
Conceptes 45% Examen teòric
Actitud 10 % Puntualitat, assistència .recollida material, motivació, respecte companys
i professors.
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Per obtenir la nota final del crèdit no es farà mitjana directa de la nota dels tres
trimestres, sinó que s’avaluarà el crèdit com a unitat.
Cada apartat s’ha de superar positivament (5) per poder obtenir la qualificació global
del crèdit.
La no assistència a més d’un 10% del total de les classes implicarà sancions a
l’alumne/a i la pèrdua del dret a l’avaluació ordinària quan el número de faltes superi
les 3 faltes.
Recuperació ordinària:
Aquells/es alumnes que no superin alguna unitat didàctica podran recuperar-la tota, o
només les parts suspeses, al final de curs, en les sessions de recuperació ordinària que
s’estableixen.
Recuperació extraordinària:
Aquells/es alumnes que no superin totes les unitats didàctiques en el període ordinari,
o hagin perdut el dret d’avaluació continua, podran recuperar el crèdit en una prova
final global en convocatòria extraordinària. Aquesta nota inclourà els continguts més
importants de tot el crèdit i permetrà obtenir com a nota màxima un suficient.
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Criteris d’avaluació i recuperació per a l’Ensenyament de Futbol

Segons el RRI de l’Institut Rocagrossa, específic per als cicles formatius i els
ensenyaments d’esports:
L’assistència és obligatòria. L’assistència a menys del 80 % de les sessions comporta la
pèrdua del dret a l’avaluació ordinària.
Per a mantenir el dret a l’avaluació extraordinària, caldrà que l’alumne assisteixi a un
mínim del 80 % del conjunt de crèdits del curs.
ENTRENAMENTS ESPORTIU I
En acabar el crèdit, els alumnes hauran de mostrar que han assolit les competències
necessàries com per a dur a terme les següents tasques:
1. Conèixer les capacitats físiques condicionals i les capacitats perceptivomotrius i
la seva evolució, d’acord amb l’edat i el sexe, i planificar sessions i exercicis
d’entrenament utilitzant els mètodes i els mitjans bàsics per al
desenvolupament corresponent.
2. Conduir una sessió d’entrenament de les capacitats físiques condicionals i/o les
perceptivomotrius per a un grup d’esportistes fins a categoria juvenil.
3. Dissenyar i dirigir un escalfament i una fase de recuperació per a un grup
d’esportistes en una sessió, segons els objectius i les activitats a realitzar.
4. Identificar els errors més freqüents, a partir de l’observació, en la realització
dels exercicis per al desenvolupament de les capacitats físiques i
perceptivomotrius.
5. Emprar la terminologia bàsica de la teoria de l’entrenament esportiu.
Quantificació de la nota final dels tres tipus de CONTINGUTS:
Els continguts de Fets, Conceptes i sistemes Conceptuals s’avaluen: 50 %
Els continguts de Procediments s’avaluen: 40 %
Els continguts d’Actituds s’avaluen: 10 %
La recuperació ordinària consistirà en la realització dels examens parcials suspesos i el
lliurament de treballs no presentats (condició indispensable per a poder fer el treball).
En la recuperació extraordinària, l’examen serà de tota la matèria i no per parcials.
Caldrà haver lliurat tots els treballs pendents o suspesos, fent les correccions
pertinents.
BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I
L’avaluació ordinària es realitzarà mitjançant:
 Exercicis que han de realitzar a classe.
 Planificació per part de l’alumne de diferents d’un programa d’ensenyament.
 Debats en grup.
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Assitència i puntualitat.
Participació activa a les sessions teòriques i en les correccions d’exercicis.
Exàmen teòric parcial de cada unitat didàctica.
Treball final de planificació d’un programa d’ensenyament.

La recuperació ordinària consistirà en la realització dels examens parcials suspesos i el
lliurament de treballs no presentats (condició indispensable per a poder fer l’examen).
En la recuperació extraordinària, l’examen serà de tota la matèria i no per parcials.
Caldrà haver lliurat tots els treballs pendents o suspesos, fent les correccions
pertinents.
BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES DE L’ESPORT I
Pel que fa als Criteris i Instruments d’Avaluació i Recuperació tindrem en compte els
tres tipus d’avaluació:
inicial: amb un qüestionari i una discussió en grup dels continguts del crèdit.
Formativa: controlant l’assistència i puntualitat, així com la participació activa a les
classes dels alumnes d’enguany; i
Final: amb l’avaluació dels continguts teòrics del crèdit per mitjà d’un examen final
i els control dels percentatges d’assistència per poder-se avaluar.
Organitzarem l’avaluació final, degut a l’amplitud del contingut de la matèria, en tres
parcials eliminatoris de matèria de cara a l’examen final. De forma que qui superi els
exàmens parcials no haurà de presentar-se al final. Qui en suspengui un sol parcial
(amb una nota raonable... per sobre del 4), només haurà de presentar-se d’aquest
parcial. Però la no superació de dos o més parcials implicarà presentar-se a l’examen
final de tota la matèria.
La Recuperació de la matèria es contempla en l’examen extraordinari de mitjans de
març.
Els instruments d’avaluació seran exàmens escrits on es demanen els continguts clau
de les fitxes d’estudi elaborats per aquest objecte. Aquesta decisió es basa en el fet
que la matèria és eminentment teòrica.
FONAMENTS DE L’ESPORT ADAPTAT
Aquest crèdit està organitzat en 3 Nuclis d’Activitats que s’agrupen segons els diferents
continguts: conceptes bàsics, els esports adaptats similars al futbol i futbol sala i les
característiques específiques de la relació amb les persones discapacitades
respectivament.
Al ser un crèdit de poc volum horari, farem que l’avaluació es concreti en la
presentació d’un treball escrit on es compari, raonadament, els reglaments d’esports
per a persones amb discapacitat i l’esport genèric dels que s’adapta.
Sense oblidar la obligatorietat de l’assistència al 80% de les sessions. Raó per la qual
es podria perdre el dret d’avaluació ordinària.
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Recuperació extraordinària:
La recuperació extraordinària es contempla com una reflexió sobre el treball i una
reelaboració d’aquest després d’una reunió amb el professor. D’aquesta forma
discutirem, raonadament, quines són les mancances del treball i quins són els aspectes
a refer.

PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L’ESPORT
Pel que fa als Criteris i Instruments d’Avaluació i Recuperació tindrem en compte els
tres tipus d’avaluació:
 inicial: amb un qüestionari i una discussió en grup dels continguts del crèdit.
 Formativa: controlant l’assistència i puntualitat, així com la participació activa a
les classes dels alumnes d’enguany; i
 Final: amb l’avaluació dels continguts teòrics del crèdit per mitjà d’un examen
final i els control dels percentatges d’assistència per poder-se avaluar.
Organitzarem l’avaluació final, degut a l’amplitud del contingut de la matèria, en tres
parcials eliminatoris de matèria de cara a l’examen final. De forma que qui superi els
exàmens parcials no haurà de presentar-se al final. Qui en suspengui un sol parcial
(amb una nota raonable... per sobre del 4), només haurà de presentar-se d’aquest
parcial. Però la no superació de dos o més parcials implicarà presentar-se a l’examen
final de tota la matèria.
Per a la part pràctica del crèdit serà necessari l’assistència a les 10 hores de classes
pràctiques i actuar correctament en les simulacres que es vaguin presentant a classe;
de forma grupal o individual.
La Recuperació de la matèria es contempla en l’examen extraordinari de mitjans de
març.
ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L'ESPORT I
Per a l’avaluació ordinària utilitzarem:
 Realització,correcció i presentació dels exercicis que fem a classe.
 Interpretacions en petit grup i grup – classe sobre legislació bàsica.
 Assistència i puntualitat.
 Participació activa a les sessions teòriques i en les correccions d’exercicis.
 Examen teòric final.
 Assistència a classe.
Es realitzarà un examen teòric final escrit per superar l'assignatura.
Es plantejarà un examen test de recuperació una vegada acabades les classes per
aquells alumnes que no hagin pogut superar l'àrea.
FONAMENTS SOCIOLÒGICS DE L'ESPORT
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L'avaluació ordinària consistirà en la presentació, individual i per escrit, d'una serie de
treballs i comentaris d'articles de contingut sociològic.
La recuperació constarà d'una prova escrita individual sobre els continguts treballats a
la classe.

TERMINOLOGIA ESPECÍFICA CATALANA
L'avaluació consistirà a la realització i presentació, individual i escrita, d'un seguit de
treballs en relació a uns textos de l'àrea de sociologia de l'esport.
La recuperació consistirà en una prova escrita individual sobre els continguts treballats
a les sessions.
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Criteris d’avaluació i recuperació per a l’Ensenyament de Futbol 2n nivell

Segons el RRI de l’Institut Rocagrossa, específic per als cicles formatius i els
ensenyaments d’esports:
L’assistència és obligatòria. L’assistència a menys del 80 % de les sessions comporta la
pèrdua del dret a l’avaluació ordinària.
Per a mantenir el dret a l’avaluació extraordinària, caldrà que l’alumne assisteixi a un
mínim del 80 % del conjunt de crèdits del curs.

BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I DE L’ENESENYAMENT II
Instruments d’avaluació dels tres àmbits normatius en aquest crèdit:
- Fets, conceptes i sistemes conceptuals: correspon principalment als continguts
teòrics donats en classe i al seu tractament i aplicació a l’hora d’elaborar els diferents
treballs i els exàmens escrits amb els possibles casos teòrico-pràctics a resoldre per
l’alumne en aquestos.
- Procediments: inclou les propostes pràctiques i treballs pràctics que es facin al llarg
del crèdit.
- Actituds, normes i valors: comprèn aspectes com a la puntualitat, assistència,
polidesa en la feina, ordre, organització, cura del material, respecte el professor i els
companys i participació activa en les propostes practiques que es produeixen durant el
curs.
Elements d’avaluació i criteris de qualificació:
Es realitzaran 2 exàmens parcials (35 % de la nota final per a cada examen) amb
preguntes conceptuals de les unitats didàctiques 2, 3, 4 i 5.
Per a la unitat didàctica 1, cada alumne haurà de realitzar un treball (20 % de la nota
final) que ha de lliurar en acabar la matèria. El professor explicarà en què consisteix el
treball durant les classes i en algunes sessions donarà temps per a treballar-lo i per
aclarir dubtes.
Els exercicis que es demanin a classe també es comptabilitzaran per a la nota.
La recuperació ordinària consistirà en la realització dels examens parcials suspesos i el
lliurament de treballs no presentats (condició indispensable per a poder fer els
examens).
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En la recuperació extraordinària, l’examen serà de tota la matèria i no per parcials.
Caldrà haver lliurat tots els treballs pendents o suspesos, fent les correccions
pertinents.
NOTA FINAL DEL CRÈDIT:

As
Es considerarà SUPERAT EL CRÈDIT, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, si en
acabar de fer la mitjana la nota resultant SURT IGUAL O SUPERIOR A CINC (5).

ENTRENAMENT ESPORTIU II
Elements d’avaluació i criteris de qualificació:
Es realitzaran 2 exàmens parcials (30 % de la nota final per a cada examen) amb
preguntes conceptuals de les unitats didàctiques 1, 2, 3 i 5.
Per a la unitat didàctica 4, cada alumne haurà de realitzar un treball (15 % de la nota
final) que ha de lliurar en acabar la matèria. El professor explicarà en què consisteix el
treball durant les classes i en algunes sessions donarà temps per a treballar-lo i per
aclarir dubtes.
Els exercicis que es demanin a classe també es comptabilitzaran per a la nota.
L’assistència a les sessions pràctiques, la seva realització amb participació activa,
iniciativa en les demandes del professor,... es comptabilitzaran amb el 15 % de la nota
final.
Segons el RRI de l’IES Rocagrossa, específic per als cicles formatius i els ensenyaments
d’esports:
L’assistència és obligatòria. L’assistència a menys del 80 % de les sessions comporta la
pèrdua del dret a l’avaluació ordinària.
Per a mantenir el dret a l’avaluació extraordinària, caldrà que l’alumne assisteixi a un
mínim del 80 % del conjunt de crèdits del curs.
La recuperació ordinària consistirà en la realització dels examens parcials suspesos i el
lliurament de treballs no presentats (condició indispensable per a poder fer els
examens).
En la recuperació extraordinària, l’examen serà de tota la matèria i no per parcials.
Caldrà haver lliurat tots els treballs pendents o suspesos, fent les correccions
pertinents.
NOTA FINAL DEL CRÈDIT:
1r parcial conceptual (UD 1 i 2) 30 %,
2n parcial conceptual (UD 3 i 5) 30 %,
Treballs (UD 4 i altres exercicis) 15 %
Sessions pràctiques 15 %
Assistència i actitud 10 %
Es considerarà SUPERAT EL CRÈDIT, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, si en
acabar de fer la mitjana la nota resultant SURT IGUAL O SUPERIOR A CINC (5).
Convocatòria extraordinària:

68

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

•
Hi ha una convocatòria extraordinària a la que s’hauran de presentar els
alumnes que NO hagin superat el crèdit a la convocatòria ordinària.
•
L’alumne que hagi d’anar a la convocatòria extraordinària per acumulació de
faltes, no puntuarà res a la part d’actituds, valors i normes.
 Pel que fa referència als criteris de qualificació valorarem els tres blocs de
continguts seguint els següents percentatges:


Conceptes i sistemes conceptuals: 60 %



Procediments: 30 %



Actituds, valors i normes: 10%

Respecte als instruments d’avaluació es faran servir els següents:
Exàmens dels temes explicats a classe (preguntes conceptuals i procedimentals)
Exercicis puntuals realitzats a classe
Treball pràctic realitzat amb uns condicionants determinats i aplicació pràctica.
Fulls diaris d’assistència i incidències.
Realització de les sessions pràctiques mostrant participació i iniciativa.

INFORMÀTICA BÀSICA APLICADA
La nota del crèdit sortirà, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, de sumar les
notes de cadascú dels tres apartats de l’assignatura (conceptes, procediments i
actituds).
Es considerarà SUPERAT EL CRÈDIT, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, si en
acabar de fer la mitjana la nota resultant SURT IGUAL O SUPERIOR A CINC (5).
Convocatòria extraordinària:
•
Hi ha una convocatòria extraordinària a la que s’hauran de presentar els
alumnes que NO hagin superat el crèdit a la convocatòria ordinària.
Pel que fa referència als criteris de qualificació estan reflectits a cada unitat didàctica.
Comentar que la directriu general és de valorar els següents percentatges:
Conceptes i sistemes conceptuals: 20%
Procediments: 70%
Actituds, valors i normes: 10%
Respecte als instruments d’avaluació es faran servir els següents:
Treballs de caire teòrico-pràctic que es plantegin.
Recull de participació activa en les diferents hores del crèdit (intervencions,
comentaris, aportacions..)
Registre de faltes d’assistència i comportament diari.
Fulls d’observació.
ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L’ESPORT II
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La nota del crèdit sortirà, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, de sumar les
notes de cadascú dels tres apartats de l’assignatura (conceptes, procediments i
actituds).
Es considerarà SUPERAT EL CRÈDIT, tant a l’avaluació final com a l’extraordinària, si en
acabar de fer la mitjana la nota resultant SURT IGUAL O SUPERIOR A CINC (5).
Convocatòria extraordinària:
•
Hi ha una convocatòria extraordinària a la que s’hauran de presentar els
alumnes que NO hagin superat el crèdit a la convocatòria ordinària.
Pel que fa referència als criteris de qualificació estan reflectits a cada unitat didàctica.
Comentar que la directriu general és de valorar els següents percentatges:
Conceptes i sistemes conceptuals: 20%
Procediments: 70%
Actituds, valors i normes: 10%
Respecte als instruments d’avaluació es faran servir els següents:
Treballs de caire teòrico-pràctic que es plantegin.
Recull de participació activa en les diferents hores del crèdit (intervencions,
comentaris, aportacions..)
Registre de faltes d’assistència i comportament diari.
Fulls d’observació.
BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES II
CONCEPTES 50%
Realització de 2 examens parcials i alliberatoris
PROCEDIMENTS 40%
Presentació en diferents formats del recull d’apunts ampliats de cada UF.
Resolució de questionaris de cadascuna de les UF
ACTITUDS 10%
- Respecte cap al professorat i els companys
- Atenció i interès a classe
- Assistència i puntualitat a les sessions del crèdit
- Puntualitat en el lliurament de les activitats proposades a classe
- Intervenció i participació activa a les sessions del crèdit
- Acceptació dels companys i les seves possibles limitacions
*Una assistència inferior al 80% del total d’hores de classe d’aquest crèdit obligarà a
l’alumnat a presentar-se a l’avaluació extraordinària.
TERMINOLOGIA ESPECÍFICA ESTRANGERA
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CONCEPTES 10%
Resolució correcta de:
Prova final de conceptes (10% de la nota final)
PROCEDIMENTS 80%
Lliurament adequat de:
L’Activitat 1 (20% de la nota final)
• LActivitat 2 (15% de la nota final)
• L’Activitat 3 (5% de la nota final)
• L’Activitat 4 (5% de la nota final)
L’Activitat 5 (5% de la nota final)
• L’Activitat 6 (10% de la nota final)
• L’Activitat 7 (15% de la nota final)
ACTITUDS 10%
- Respecte cap al professorat i els companys
- Atenció i interès a classe
- Assistència i puntualitat a les sessions del crèdit
- Puntualitat en el lliurament de les activitats proposades a classe
- Intervenció i participació activa a les sessions del crèdit
- Acceptació dels companys i les seves possibles limitacions
* Cada un d’aquests criteris actitudinals és un 2’5% del total de la nota final
*Una assistència inferior al 80% del total d’hores de classe d’aquest crèdit obligarà a
l’alumnat a presentar-se a l’avaluació extraordinària.
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
CONCEPTES 60%
Demostració del coneixements de les normes bàsiques i terminologia
mitjançant examen teòric.
PROCEDIMENTS 20%
Resolució correcta i reflexiva de les activitats o qüestions realitzades a classe o
a casa.
ACTITUDS 20%
- Respecte cap al professorat i els companys
- Atenció i interès a classe
- Assistència i puntualitat a les sessions del crèdit
- Puntualitat en el lliurament de les activitats proposades a classe
- Intervenció i participació activa a les sessions del crèdit
- Acceptació dels companys i les seves possibles limitacions
*Una assistència inferior al 80% del total d’hores de classe d’aquest crèdit obligarà a
l’alumnat a presentar-se a l’avaluació extraordinària.
TEORIA I SOCIOLOGIA DE L’ESPORT
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Instruments d’avaluació dels tres àmbits normatius en aquest crèdit:
Com que és un crèdit que pretén estimular la part reflexiva i crítica de l’alumnat
donem més importància a l’aspecte procedimental i actitudinal que al conceptual. Així
es veurà que l’aspecte conceptual es valora conjuntament amb el procedimental. Es
valora la participació en les sessions, el respecte de les diverses opinions que poden
sorgir en el dia a dia i el treball individual i en equip.
Al final de la unitat didàctica farem una prova de superació de continguts no assolits.
Serveix per aquells treballs de continguts o exàmens, si s’escau, que l’alumne no ha
superat, tingui un altra oportunitat per tornar a fer el treball o treballs o presentar-se a
un examen teòric que li recuperi aquestos continguts. Si no es superen tindrà que anar
a l’examen extraordinari.
Respecte als Instruments d’avaluació es faran servir els següents:
Treball individual i en petit grups.
Exposició de les reflexions dels alumnes.
Graelles d’observació per valorar la participació i la qualitat de les reflexions.
També si així ho requereix el professor i l’alumnat, en funció de les seves
característiques, els treballs individuals es poden convertir en preguntes d’exàmens
teòrics.
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Criteris d’avaluació i recuperació per a l’Ensenyament de Salvament i Socorrisme

Segons el RRI de l’Institut Rocagrossa, específic per als cicles formatius i els
ensenyaments d’esports:
L’assistència és obligatòria. L’assistència a menys del 80 % de les sessions comporta la
pèrdua del dret a l’avaluació ordinària.
Per a mantenir el dret a l’avaluació extraordinària, caldrà que l’alumne assisteixi a un
mínim del 80 % del conjunt de crèdits del curs.

BASES DEL COMPORTAMENT ESPORTIU
Per superar aquesta matèria, realitzarem una avaluació continua; on l’avaluació es
concreta en la presentació d’uns treballs de forma individual al voltant d’aspectes
rellevants del temari; per escrit, de forma correcta i en les dates fixades.
La suma dels quals haurà de ser igual o superior a 5 per obtenir la qualificació d’APTE.
Existeix la obligatorietat de l’assistència al 80% de les sessions; raó per la qual es pot
perdre el dret d’avaluació ordinària.
La poderació per a cadascuna de les UF serà la següent:
UF 1 _ CARACTERÍSTIQUES PSICOMOTRIUS DE L’INDIVIDU (33’3%)
UF 2_DIRECCIÓ I DINAMITZACIÓ DE GRUPS (66’6%)
D’acord amb la distribució horària assignada a cada unitat formativa.
Recuperació extraordinària:
La recuperació extraordinària es contempla com una reflexió sobre els treballs i
una reelaboració d’aquests després d’una reunió amb el professor. D’aquesta
forma discutirem, raonadament, quines són les mancances del treball i quins són
els aspectes a refer.
ORGANITZACIÓ ESPORTIVA
Per superar aquesta matèria, realitzarem una avaluació continua; on l’avaluació es
concreta en la realització d’un examen de la matèria impartida a classe i la presentació
d’uns treballs de forma individual al voltant d’aspectes rellevants del temari; per
escrit, de forma correcta i en les dates fixades.
La suma dels quals haurà de ser igual o superior a 5 per obtenir la qualificació d’APTE.
Existeix la obligatorietat de l’assistència al 80% de les sessions; raó per la qual es
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podria perdre el dret d’avaluació ordinària.
65% EXAMEN

25% PROJECTES

10% ACTITUD

EXAMEN.
Preguntes de tot tipus. Tipus test, de V-F, de relacionar, de resposta curta i de
desenvolupament.
PROJECTES. Treball en grups de 3-4 alumnes.
Elaborar dos projectes:
UF1: anàlisi de textos sociològics
UF2: organització d’esdeveniment esportiu
creació d’una associació o club esportiu
La poderació de cada UF serà del 50% degut a l’equitativa distribució horària de les
mateixes. Cal aprovar cadascuna de les UF per poder superar la matèria.
Recuperacions:
L’alumnat que se sotmeti a l’avaluació contínua ha d’assistir obligatòriament a 80% de
les classes. Altrament, tant els que suspenen l’avaluació ordinària com els que no
compleixen el requisit d’assistència mínima hauran d’anar a l’avaluació extraordinària
que es farà mitjançant un examen únic de tota la matèria.
Recuperació extraordinària:
La recuperació extraordinària es contempla com una reflexió sobre els treballs i
una reelaboració d’aquests després d’una reunió amb el professor. D’aquesta
forma discutirem, raonadament, quines són les mancances del treball i quins són
els aspectes a refer.
ACTIVITATS FÍSIQUES PER A DISCAPACITATS
Per superar aquesta unitat formativa, realitzarem una avaluació continua; on
l’avaluació es concreta en la presentació d’uns treballs de forma individual al voltant
d’aspectes rellevants del temari; per escrit, de forma correcta i en les dates fixades.
La suma dels quals haurà de ser igual o superior a 5 per obtenir la qualificació d’APTE.
Existeix la obligatorietat de l’assistència al 80% de les sessions; raó per la qual es
podria perdre el dret d’avaluació ordinària.
Per superar aquesta matèria, realitzarem una avaluació continua; on l’avaluació es
podria perdre el dret d’avaluació ordinària.
Recuperació extraordinària:
La recuperació extraordinària es contempla com una reflexió sobre els treballs i una
reelaboració d’aquests després d’una reunió amb el professor. D’aquesta forma
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discutirem, raonadament, quines són les mancances del treball i quins són els
aspectes a refer.

PRIMERS AUXILIS
Els coneixements teòrics s’avaluaran amb un examen tipus test de 50 preguntes amb
quatre respostes possibles on es podran fer un màxim de 15 errors i les respostes
incorrectes no resten. Aquest examen té un valor del 70%
de la nota de l’assignatura. Els coneixement pràctics s’avaluaran amb una Prova de
suport vital bàsic amb un maniquí de pràctiques i DEA. L’examen pràctic s’ha de
superar amb una nota superior al 5 i farà mitja amb l’examen teòric.
Les activitats que es realitzaran a l’aula, com per exemple les pràctiques simulades,
tenen un valor del 20% de la nota final de l’assignatura.
L’assistència a l’assignatura és obligatòria i si l’alumne falla més d’un 80% no podrà
examinar-se. Té un valor d’un 10% en la nota final.
L’alumne/a haurà de superar amb una nota de 5 o més cada un dels diferents apartats
de que consta l’avaluació; si no supera aquests mínims, malgrat tenir una nota mitjana
suficient, no superarà el crèdit.
Criteris d’arrodoniment de la nota :
La nota del crèdit serà de 0 a 10 punts i no podran haver-hi decimals, per això, davant
de notes amb decimals es procedirà a arrodonir la nota de la següent forma :
49 centèsims cap a baix, s’arrodoneix amb el punt inferior i de 50 centèsims cap a dalt,
s’arrodoneix amb el punt superior.
Exemples : un 5,50 o superior, serà un 6 de nota i un 7,49 o inferior, serà un 7 de nota .
Per treure un 10 de l’assignatura cal puntuar en la nota màxima cada un dels aparts
avaluables.
Ponderació:
UF1_Primers auxilis
60% de la nota final
UF2_DEA i suport vital bàsic 30% de la nota final
UF3_Atenció psicològica a la víctima 10% de la nota final
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Objectius de referència per a la superació de matèries a cada curs de l’ESO i
Batxillerat

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
1.- Conéixer el fet religiós en les seues diferents manifestacions i identificar els trets
bàsics de les diferents religions, tot aixòٍ des d'una perspectiva caracteritzada per un
tractament asèptic i no confessional per al coneixement del pluralisme cultural i
ideològic que els alumnes constaten en la societat actual.
2. – Comprendre el naixement i el desenrotllament de les religions en el context
polític, social i cultural en el que van sorgir i es van desenrotllar i relacionar-los amb
l'evolució dels pobles en les diferents facetes de la seua realitat històrica
3.- Conéixer els fets més significatius de les tres religions que han influït en la història i
la cultura d'Espanya i Catalunya i les seues principals aportacions a l'evolució política,
cultural i social del nostre país.
4.- Analitzar els factors que subjauen en el fet religiós, les realitats, aspiracions o
problemes humans que ho animen i relacionar els fets religiosos del passat amb les
manifestacions actuals de la religió.
5.- Valorar les tradicions religioses, les seues manifestacions culturals i artístiques i el
patrimoni sociocultural que han generat. Transmetre el plaer intel·lectual i estètic que
proporciona l'anàlisi i la contemplació de les manifestacions artístiques inspirades per
les religions.
6.- Conéixer i valorar les postures més significatives que, des de la Filosofia o altres
manifestacions de la cultura s'han mantingut sobre la religió, tant al llarg de la història
com en l'actualitat.
7.- Analitzar els sistemes morals proposats per les diferents religions, comparar cada
un dels seus elements, la coherència que tenen entre ells i les implicacions personals i
morals que tenen.
8.- Analitzar els processos històrics, intel·lectuals culturals i polítics que han convertit
la llibertat de consciència i la llibertat religiosa en el fonament de la civilització
occidental. Fomentar l'esperit de tolerància i respecte a les idees i sistemes de
creences diverses i contribuir a l'adquisició i pràctica d'hàbits de solidaritat i
convivència pacífica en una societat plural.
9.-Formar en el respecte i promoure actituds que superen els prejudicis i rebutgen
qualsevol discriminació basada en les diferències de creences.
10.-Valorar les nostres tradicions i patrimoni cultural, fruit de la dinàmica històrica i la
convivència de les religions jueva, musulmana i cristiana.
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CIÈNCIES EXPERIMENTALS
1r ESO CIÈNCIES NATURALS
Objectius
• Familiaritzar-se amb els components del sistema solar, les característiques i els
moviments de cadascun.
• Conèixer les característiques que diferencien el nostre planeta dels altres planetes
rocosos.
• Conèixer les capes que formen la Terra, la seva composició i la importància que
tenen.
• Aprendre les característiques que defineixen un ésser viu.
• Distingir entre cèl·lules animals i vegetals.
• Diferenciar els organismes unicel·lulars dels pluricel·lulars, i també els nivells
d’organització dels pluricel·lulars.
• Aprendre a diferenciar els animals vertebrats dels invertebrats.
• Aprendre a reconèixer els animals invertebrats, i saber-los distingir dels vertebrats.
• Conèixer les característiques pròpies del regne de les plantes i com es classifiquen.
• Reconèixer els diferents òrgans d’una planta, i també la forma i la funció que
tenen.
• Conèixer l’estructura dels bacteris i també la manera en què duen a terme les
funcions vitals.
• Reconèixer l’estructura general dels virus, i també el cicle d’infecció.
• Conèixer la composició, l’estructura i l’origen de l’atmosfera.
• Aprendre quines mesures cal adoptar per evitar la contaminació de l’atmosfera.
• Conèixer la distribució de l’aigua que forma la hidrosfera.
• Aprendre quines són les propietats de l’aigua, i la importància que té en molts
processos.
• Aprendre què són els minerals i quins són els components i les característiques que
tenen.
• Conèixer la classificació dels minerals i els representants més importants de cada
grup.
• Comprendre la relació que hi ha entre els minerals i les roques.
• Identificar i reconèixer les roques principals.
• Conèixer les propietats de la matèria.
• Identificar les diverses formes en què es pot presentar la matèria.
• Diferenciar els estats de la matèria i els canvis d’estat.
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OBJECTIUS MÏNIMS 2n ESO






























Identificar les característiques dels éssers vius i distingir-los de la matèria
inerta.
Comprendre la teoria cel·lular i l’estructura dels diferents tipus de cèl·lules.
Entendre els processos per mitjà dels quals una cèl·lula obté matèria i energia.
Conèixer els aparells que intervenen en la nutrició animal i les funcions que
duen a terme..
Aprendre els diferents tipus de respostes i efectors dels animals.
Entendre la resposta de les plantes als canvis de l’entorn.
Conèixer el significat i la finalitat de la reproducció.
Distingir entre reproducció asexual i sexual i valorar els avantatges i els
inconvenients dels dos tipus.
Estudiar els components d’un ecosistema: el biòtop i la biocenosi.
Conèixer les relacions alimentàries que s’estableixen entre els éssers vius i
aprendre algunes formes de representar aquestes relacions.
Identificar les principals adaptacions dels éssers vius als medis aquàtics i
terrestres.
Conèixer els grans ecosistemes terrestres i aquàtics del planeta.
Valorar la importància del sòl i identificar-ne algunes característiques biòtiques
i abiòtiques.
Estudiar la meteorització i l’erosió, i com té lloc el modelat del paisatge.
Conèixer els agents geològics principals i la manera en què erosionen,
transporten i sedimenten els materials.
Estudiar i identificar les roques sedimentàries.
Estudiar les parts d’un volcà i els productes que s’expulsen durant una erupció.
Comprendre els processos associats amb els terratrèmols.
Interpretar els diferents tipus de moviment.
Entendre el concepte de força, de pes i de pressió.
Comprendre el concepte d’energia i les seves formes bàsiques.
Identificar les diferents fonts d’energia en funció de la disponibilitat i la
utilització.
Diferenciar les principals fonts renovables i no renovables d’energia.
Valorar la importància de l’energia i les conseqüències ambientals del fet
d’obtenir-la, transportar-la i usar-la.
Conèixer hàbits d’estalvi energètic.
Distingir entre calor i temperatura.
Identificar la llum i el so com a formes d’energia.
Conèixer com es propaga la llum i el so.
Reconèixer les fonts de contaminació acústica i lumínica.
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BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r d'ESO
Objectius





























Distingir els diferents nivells d’organització que constitueixen un ésser humà.
Estudiar les característiques de les cèl·lules humanes.
Identificar els diferents tipus de teixits i òrgans del cos humà.
Estudiar les característiques i conèixer l'anatomia dels sistemes i els aparells
humans.
Entendre la diferència que hi ha entre alimentació i nutrició.
Avaluar les necessitats energètiques d’una persona i relacionar-les amb el tipus
d’activitat física.
Diferenciar els aliments segons la funció que tenen en l’organisme.
Comprendre la necessitat d’una dieta equilibrada i d'alguns hàbits saludables
en relació amb la nutrició i la dieta.
Comprendre el procés de transformació que experimenten els aliments dins
l’organisme.
Relacionar els moviments respiratoris amb els fenòmens que tenen lloc als
pulmons.
Entendre la necessitat de l’intercanvi de gasos als pulmons i als teixits.
Valorar la importància d’adquirir hàbits saludables per als diferents aparells.
Comprendre els efectes que produeix el consum de tabac sobre els pulmons.
Aprendre les característiques del sistema circulatori, i quins en són els
components principals.
Conèixer l’estructura i el funcionament del cor.
Identificar cadascun dels òrgans que intervenen en l’excreció humana.
Conèixer quins són els sistemes de coordinació i relació del nostre cos.
Conèixer les característiques de la reproducció humana i les etapes del cicle
reproductiu.
Entendre els cicles hormonal, ovàric i menstrual de l’aparell reproductor
femení.
Aprendre els principals mètodes anticonceptius i alguns hàbits saludables
d’higiene sexual.
Conèixer els agents que poden causar malalties infeccioses i les maneres en
què es pot produir el contagi de malalties.
Aprendre els conceptes de formes de relleu, formes de modelat i paisatge, i les
diferències que hi ha entre elles i quins són els elements que formen un
paisatge.
Conèixer la relació entre el paisatge, el modelat del relleu, el clima i l’acció dels
agents geològics.
Aprendre a interpretar mapes topogràfics i meteorològics senzills, i
comprendre com s’elaboren.
Entendre com s’originen i quines són les principals roques sedimentàries.
Aprendre a fer un perfil topogràfic.
Comprendre de quina manera afecten les activitats humanes l’atmosfera, la
hidrosfera, el sòl, el paisatge i la biosfera.
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Aprendre què són els residus, de quins tipus poden ser i com es gestiona el
tractament i l’eliminació de residus.
Comprendre en què consisteix l’explotació dels recursos de la biosfera.

81

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

FÍSICA I QUÍMICA DE 3R D’ESO
Objectius

































Diferenciar ciència i pseudociència.
Distingir entre propietats generals i propietats característiques de la
matèria.
Catalogar una magnitud com a fonamental o derivada.
Saber resoldre canvis d’unitats i utilitzar el sistema internacional d’unitats.
Explicar les diferents etapes que componen el mètode científic.
Aplicar el mètode científic a observacions reals.
Representar gràficament les dades recollides en una taula.
Analitzar i interpretar gràfics.
Entendre que la matèria es pot presentar en tres estats físics.
Conèixer els fonaments de la teoria cinètica per explicar l’estructura de la
matèria.
Conèixer i saber fer exercicis numèrics amb les lleis dels gasos.
Conèixer els diferents canvis d’estats amb els noms corresponents ben
expressats.
Resoldre problemes numèrics en què calgui aplicar les lleis dels gasos.
Saber diferenciar una substància pura d’una mescla.
Distingir una substància pura per les seves propietats característiques.
Diferenciar entre element i compost.
Separar les substàncies pures que formen una mescla mitjançant diferents
processos físics, com la filtració i la cristal·lització.
Fer càlculs senzills amb la concentració d’una dissolució.
Calcular la solubilitat d’una dissolució.
Conèixer la relació que hi ha entre les càrregues elèctriques i la constitució
de la matèria.
Conèixer les característiques dels llamps, i justificar la necessitat de
mesures preventives.
Saber diferenciar un protó, un electró i un neutró.
Donats el nombre atòmic i el nombre màssic, indicar el nombre de protons,
electrons i neutrons d’un element, i a l’inrevés.
Conèixer els principis bàsics de la radioactivitat.
Distingir un element químic d’un compost.
Classificar elements en metalls, no-metalls i cristalls.
Conèixer el nom i el símbol dels elements químics més habituals.
Determinar quin és el criteri de classificació dels elements en la taula
periòdica.
Saber situar en la taula periòdica els elements més significatius.
Distingir canvi físic de canvi químic, posant exemples de tots dos casos.
Conèixer la llei de la conservació de la massa de Lavoisier.
Escriure l’equació química corresponent a reaccions químiques senzilles.

82

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular







Explicar la relació que hi ha entre la química i molts tipus d’indústries:
indústria alimentària, indústria farmacèutica, etc.
Saber comentar articles periodístics en què es posin de manifest alguns
d’aquests problemes mediambientals.
Explicar la importància que té en la societat actual el reciclatge de molts
materials.
Saber diferenciar materials conductors i aïllants.
Analitzar una factura de la companyia elèctrica, diferenciar els costos
derivats del consum d’energia elèctrica dels que no estan relacionats amb el
consum.

BIOLOGIA 4t ESO
- Coneixeran els postulats de la teoria cel·lular i els diferents nivells d’organització de la
matèria.
- Distingir l’estructura de les cèl·lules procariotes i eucariotes, i identificar els
components del nucli i la seva organització i a reconèixer l’estructura d’un cromosoma.
- Conèixer la mitosi i la meiosi i el seu significat, i aprendran a distingir els tipus de
cicles biològics.
- Conèixer els tipus d’àcids nucleics i el procés de replicació de l’ADN, així com la seva
identificació de portadora de la informació genètica. Significat de les mutacions.
- Biotecnologia, enginyeria genètica i la clonació i conèixer les seves implicacions
socials.
- Els models de reproducció dels éssers vius i els conceptes bàsics de la genètica
mendeliana. Lleis de Mendel. Herència lligada al sexe .Herència d’algunes malaties.

- L’origen de la vida . Evolució i principals teories.
- Relleu i paisatge, observar l’acció dels agents geològics externs sobre els materials i
les seves etapes. Principals formes de relleu i factors que condiciones el modelat.
Diferents relleus d’Espanya i Catalunya. Representació gràfica .Fomentar l’actitud
crítica i constructiva respecte a la intervenció de les activitats humanes en el medi.
- Estudiar el cicle de les roques i les diverses teories que expliquen l’origen dels relleus.
Estudi de la teoria de la Deriva Continental de Wegener. Teoria tectònica de plaques.
- L’estructura interna de la Terra i la seva dinàmica. L’origen de les grans serralades,
dels arcs d’illes i dels orògens tèrmics. Evolució del paisatge i saber interpretar els
riscos geològics, la seva prevenció i les mesures possibles.
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- Canvis Geològics. Significat de temps Geològic . Conèixer l’escala del temps geològic.
Estudi dels fòssils. Principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que han
ocorregut al llarg de la història de la Terra, reconeixer alguns animals i plantes
característics de cada era

FÍSICA I QUÍMICA 4ESO
Objectius






























Conèixer els conceptes bàsics relatius al moviment.
Diferenciar velocitat mitjana de velocitat instantània.
Utilitzar correctament les equacions del moviment.
Saber expressar gràficament algunes observacions.
Reconèixer els efectes de les forces.
Identificar les forces presents en situacions quotidianes.
Relacionar la força aplicada a un cos i l’acceleració que aquest cos adquireix.
Relacionar els moviments amb les causes que els produeixen.
Conèixer l’evolució de les idees sobre l’univers al llarg de la història.
Identificar el pes com una força gravitatòria.
Entendre la condició de flotabilitat d’alguns cossos.
Saber interpretar experiències relacionades amb el principi d’Arquimedes.
Reconèixer els diferents efectes d’una mateixa força sobre superfícies
diferents.
Reconèixer la presència de la pressió atmosfèrica i saber com es pot mesurar.
Reconèixer les transformacions d’energia per explicar alguns fenòmens
quotidians.
Explicar la conservació de l’energia mecànica en situacions senzilles.
Valorar la importància de l’estalvi energètic.
Comprendre el significat del principi de conservació de l’energia i aplicar-lo a
transformacions energètiques quotidianes.
Identificar alguns fenòmens ondulatoris que podem observar al nostre entorn:
formació i propagació d’ones, etc.
Identificar i relacionar les magnituds que caracteritzen les ones.
Explicar fenòmens naturals relacionats amb la transmissió i propagació de la
llum i el so.
Relacionar nombre atòmic i nombre màssic amb les partícules que componen
l’àtom.
Repassar els diversos models atòmics proposats al llarg de la història.
Conèixer la configuració electrònica dels àtoms.
Associar les propietats dels elements amb l’estructura electrònica..
Diferenciar i explicar els diversos enllaços químics.
Representar reaccions químiques a través d’equacions químiques.
Realitzar càlculs estequiomètrics de massa i volum en reaccions químiques.
Descriure reaccions químiques àcid-base i oxidació i combustió.
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Aprendre les característiques bàsiques dels compostos del carboni.
Revisar alguns dels problemes ambientals globals, per exemple, la pluja àcida.
Conèixer les accions que cal realitzar per aconseguir un desenvolupament
sostenible.

1r BATXILLERAT : CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
- Descobrir el marc físic general on se situa la vida, és a dir, l’Univers. Aprendre la noció
de big bang i l’origen i la història de l’Univers, els elements que el componen i,
específicament, el sistema solar amb el sol i els planetes que el formen.
- Característiques bàsiques de la Terra. Estudiar el dinamisme, la constitució interna i,
més en detall, la deriva dels continents, la tectònica global i la consegüent conformació
del relleu de la superfície terrestre.
- L’origen de la vida i l’origen de l’ésser humà.. Evolució i les diferents proves que en
què es fonamenta. La selecció natural, l’extinció –amb una atenció especial a la dels
dinosaures– i l’origen de l’ésser humà dins de la família dels homínids, evolució dels
primats. Hipòtesi de la vida fora de la Terra i la detecció i desviament d’asteroides.

- Els secrets de la genètica. Estudi d’els gens com a clau per entendre l’evolució dels
éssers vius: des de les formulacions de Mendel fins a la descoberta de la cromatina i
els cromosomes fins a l’estructura i el funcionament de l’ADN. El funcionament bàsic
de la biologia molecular i del genoma humà. La biotecnologia, (cèl·lules mare,
clonació, teràpia genètica).
- Salut, malaltia i medicina. Diferents tipus d’afectacions de la salut: les malalties
infeccioses; les malalties tumorals i el càncer; les malalties endocrines, nutricionals i
metabòliques; les malalties cardiovasculars; les malalties de l’aparell respiratori, i les
malalties mentals.
- L’ecologia i la gestió sostenible dels béns naturals del planeta. Equilibris i els riscos
inherents a la pròpia natura del planeta, derivats de les precipitacions i de l’activitat
sísmica. L’explotació humana del planeta i els problemes que ha provocat: la gestió
dels aliments, de l’aigua i de l’energia, l’increment de CO2 i el canvi climàtic.
- Estudiar les nocions de matèria i materials i la situació actual d’aquests conceptes. La
taula periòdica dels elements. Nanotecnologia i les seves múltiples aplicacions en la
vida quotidiana. Aplicacions científiques relatives als materials. Materials inorgànics i
orgànics.
- La base tecnològica del món digital .

1r BATXILLERAT DE BIOLOGIA
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- Què és la biologia, els set nivells d’organització de la matèria i els conceptes químics
fonamentals per entendre la composició de la matèria viva.
- Identificar els bioelements, classificació de les biomolècules, reconeixeran la
importància de l’aigua per als éssers vius, les formes en què es troben les sals minerals
en els éssers vius.
- Característiques químiques i les propietats de l’estructura cel·lular. Glúcid , Lípid i
Proteïnes característiques, tipus i propietats. Com identificar-los. Funcions que fan en
els éssers vius.
- Característiques generals dels àcids nucleics, identificar-los els monòmers bàsics que
formen els àcids nucleics i estudiaran el DNA. Conèixer les diferents estructures i
nivells d’empaquetament del DNA, saber distingir els diferents tipus de DNA i estudiar
l’RNA.
- Interpretar la cèl·lula com a unitat estructural, funcional i genètica dels organismes,
conéixer els diferents models d’organització cel·lular
- Identificar estructures cel·lulars en preparacions microscòpiques, a construir una
imatge coherent del món microscòpic i a fer observacions de diferents cèl·lules i
organismes.
- Fer interpretacions biològiques sistemàtiques, descriure els diferents components
estructurals i ultraestructurals de la cèl·lula i a analitzar els mecanismes d’intercanvi de
matèria i energia entre els organismes i l’entorn. Propietats del embolcalls cel·lulars.
- Estructura bàsica i universal de la cèl·lula en els seus diferents tipus i a analitzar i
relacionar les imatges de la cèl·lula amb la seva estructura tridimensional. Fer
observacions biològiques sistemàtiques i a descriure els diferents components
estructurals i ultraestructurals de la cèl·lula.
- Divisió cel·lular, identificar les estructures i els processos relacionats amb la
reproducció cel·lular. Funció de la sexualitat en l’intercanvi de material genètic, a
caracteritzar els processos de reproducció asexual i sexual
- Necessitat de la duplicació del DNA, sabran descriure el procés de la síntesi de DNA i
el mecanisme de la duplicació del DNA. Aprendre a interpretar la teoria «un gen – un
enzim». Conèixer com es porta a terme l’expressió del missatge genètic i saber
descriure el mecanisme de la transcripció.
-Comprendran la clau genètica o relació entre la seqüència de nucleòtids i aminoàcids,
sabran descriure el mecanisme de la traducció o biosíntesi de les proteïnes i conèixer
els mecanismes més importants de regulació de l’expressió gènica.
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- Les lleis i els mecanismes moleculars i cel·lulars de l’herència . La importància de les
aportacions de la biologia en els camps de la biotecnologia i la reproducció assistida.
Conèixer els pensaments biològics en el marc general de la ciència, de la tècnica i de la
tecnologia, analitzar el paper de les mutacions en l’evolució i analitzar algunes
aplicacions i limitacions de la manipulació genètica.
- Diferenciar la reproducció asexual de la sexual, a discriminar entre reproducció i
sexualitat i a conèixer les característiques de la reproducció asexual. Estudiar els
diferents tipus de reproducció asexual, coneixeran les característiques de la
reproducció sexual i els diferents tipus de cèl·lules que intervenen. La reproducció
sexual, les tècniques més utilitzades per a la reproducció assistida i què són les cèl·lules
mare.

1r BATXILLERAT CIÈNCIES DE LA TERRA
- Coneixer i aplicar la teoria de sistemes a l’estudi de la terra .
- Història del coneixement de la terra.
- Definició de procés, risc, impacte i gestió ambiental. Valorar les conseqüències de les
accions humanes sobre el medi ambient i la seva relació entre el creixement econòmic
i els problemes ambientals . Promoure un creixement sostenible.
- Caracterització de la terra dins el sistema solar. Formulació del balanç energètic de la
terra
- Identificació del processos geològics interns: Vulcanisme i Sismologia , i la seva relació
amb l’estudi de la tectònica de plaques.
- Identificació del processos geològics externs bàsics: estudi de vessants , fluviotorrencials, aigües subterrànies, glacials, eòlics i costaners.
- Descripció del minerals més importants.
- Cicle de les roques i descripció de les roques més importants i dels seus usos.
- Valoració de la importància del temps en Geologia.
- Interpretació del passat a partir de models actuals.
- Interpretació i usos del mapa geològic.
- Identificació, representació i interpretació del relleu de la terra: sistemes cartogràfics.
- Compressió dels sistemes de determinació de la posició per satèl·lits: GPS.
- Coneixement d’alguns programes informàtics de simulació ambiental. Utilitazió
pràctica d’eines TIC.

QUÍMICA DE BATXILLERAT
Primer curs
1. Analitzar, i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics,
utilitzant els mètodes i tècniques propis del treball científic.
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2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de
gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de
representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes.
3. Analitzar la descripció d’una investigació experimental, treure conclusions de les
dades presentades i argumentar sobre les conclusions.
4. Interpretar les lleis experimentals de la química i la hipòtesi d’Avogadro mitjançant
el model atomicomolecular de la matèria.
5. Utilitzar les normes bàsiques de nomenclatura i formulació per anomenar i formular
les substàncies inorgàniques i orgàniques més comunes aplicant les regles de la IUPAC.
6. Aplicar el concepte de quantitat de substància per a fer càlculs de magnituds molars,
de concentració de solucions, de determinació de fórmules empíriques i moleculars, i
de la quantitat de reactius o de productes en una reacció, fent ús, quan calgui, del
concepte de reactiu limitant.
7. Usar el model cineticomolecular per interpretar el comportament dels gasos ideals,
justificar aquest model a partir de les evidències experimentals i valorar-ne les seves
limitacions.
8. Dissenyar i realitzar amb autonomia activitats pràctiques com la preparació d’una
solució líquida d’una determinada concentració i l’anàlisi senzilla d’un producte d’ús
habitual mitjançant una valoració àcid-base o redox.
9. Justificar l’evolució històrica dels models en relació a les evidències experimentals
disponibles, valorant el seu caràcter temptatiu, i relacionar les propietats físiques de
les substàncies amb el tipus d’estructura i enllaç químic.
10. Relacionar les propietats i estructura dels compostos orgànics més comuns.
Identificació d’algunes macromolècules d’interès biològic. Conèixer les propietats
físiques i químiques d’alguns compostos orgànics així com la seva importància social i
econòmica.
11. Interpretar a nivell atòmicomolecular les reaccions àcid-base, de precipitació i
redox, representar-les mitjançant diagrames i equacions químiques, fer càlculs amb
elles en exemples d’interès pràctic. Interpretar les dades d’una investigació sobre
l’efecte de la concentració i la temperatura en la velocitat d’una reacció.
12. Analitzar com els diferents camps de la química col·laboren en processos
industrials rellevants i en la solució d’alguns problemes mediambientals.

FÍSICA DE 1R DE BATXILLERAT
A primer curs:
El moviment.
L'univers mecànic.
L'energia.
El corrent elèctric.
Les imatges.
En l'apartat les imatges s'estudia l'òptica geomètrica i alguns elements d'òptica física.
L'estudi de la llum es relaciona amb el funcionament i els problemes de l'ull humà, així
com amb les altres bandes de l'espectre electromagnètic.
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L'apartat el moviment estudia les principals magnituds cinemàtiques, especialment
per als moviments més senzills i rellevants. L'anàlisi dels moviments inclou l'estudi
experimental, l'ús i interpretació de les diferents representacions, la resolució de
problemes i la comunicació dels resultats.
L'univers mecànic presenta les forces i el model de la dinàmica clàssica, incloent-hi
l'impuls i la conservació de la quantitat de moviment, i aplicant-lo a situacions
dinàmiques d'interès. Les situacions en què l'acceleració és variable s'estudien només
de manera qualitativa.
L'apartat l'energia pretén capacitar els estudiants perquè puguin analitzar des del punt
de vista energètic processos utilitzant les idees de conservació i degradació d'energia,
amb la intervenció de transferències d'energia mitjançant treball o calor.
El corrent elèctric estudia circuits i elements elèctrics en condicions de corrent
continu i aplica les idees a la descripció del funcionament de sensors basats en la
transformació d'una magnitud en un senyal elèctric.

BIOLOGIA 2n DE BATXILLERAT





Entendre el concepte d'enzim, l'activitat enzimàtica i els factors que poden
modificar-la.
Diferenciar els processos catabòlics dels anabòlics. Reconeixement general de
les rutes metabòliques. Entendre el significat biològic, a escala molecular i
cel·lular de les principals rutes metabòliques. Diferenciació de les fases de la
respiració cel·lular. Anàlisi de les fermentacions i la seva aplicació en l'obtenció
d'aliments.
Conèixer les característiques generals dels àcids nucleics. Identificar els
monòmers que formen els àcids nucleics. Conèixer les diferents estructures i
nivells d’empaquetament del DNA i distingir els diferents tipus de DNA i de
RNA. Reconèixer els àcids nucleics com a portadors de les característiques
hereditàries. Anàlisi de l'estructura i composició dels àcids nucleics. Descripció
de la morfologia dels cromosomes i anàlisi dels cariotips. Explicació dels
processos de duplicació de l'ADN, transcripció i traducció



Descriure els experiments de Mendel i enunciar les lleis que se’n dedueixen,
així com l’herència de caràcters que no segueixen aquestes lleis. Resolució de
problemes de monohibridisme i de dihibridisme, en casos d'herència lligada al
sexe i autosòmics.



Diferenciar el procés de la mitosi i el de la meiosi, i entendre la finalitat de
cadascun d'aquests processos. Explicar i diferenciar els diferents cicles
biològics. Diferenciar la reproducció asexual de la sexual i discriminar entre
reproducció i sexualitat. Estudiar els diferents tipus de reproducció. Conèixer
les tècniques més utilitzades per a la reproducció assistida.



Indicar els trets fonamentals i diferencials de la teoria de l’evolució darwiniana,
els canvis introduïts posteriorment i algunes proves de l’evolució. Analitzar el
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paper de les mutacions en l’evolució. Comprendre la visió explicativa que
ofereix la selecció natural i l'evolució a la diversitat dels éssers vius.
Descripció i diferenciació de les barreres de defensa de l'organisme. Anàlisi dels
tipus de resposta immunitària. Explicació i contextualització de la reacció
antígen-anticòs. Interpretació de l'acció del sistema immune pel què fa a les
vacunes, els processos al.lèrgics i el càncer.

FÍSICA DE 2N DE BATXILLERAT
A segon curs:
Les ones i el so.
Els planetes i satèl·lits.
La nova imatge de l'Univers.
Les màquines electromagnètiques.
El camp elèctric.
L'apartat les ones i el so presenta el model d'ones mecàniques, centrant-se en el so. Es
caracteritza el moviment harmònic simple, MHS, dels objectes vibrants i posteriorment
les ones sonores. S'estudien les propietats de les ones, amb una incidència especial en
les ones estacionàries i la seva relació amb la música. També s'estudia l'escala d'escolta
humana, els ultrasons i la contaminació acústica.
En els planetes i satèl·lits s'estudia la interacció gravitatòria a partir de l'estudi del
moviment de planetes i satèl·lits i les interaccions que determinen les seves òrbites. Es
caracteritza la intensitat del camp gravitatori i l'energia potencial gravitatòria per
analitzar després els llançament de satèl·lits. També es demana una recerca
d'informació sobre l'ús i les aplicacions dels satèl·lits artificials.
En l'apartat la nova visió de l'Univers es pretén aportar una visió de la física generada
en el segle XX i començaments de l'actual: es tracten aspectes de cosmologia i física de
partícules, la física nuclear i les seves aplicacions, amb la discussió argumentada sobre
la utilització de l'energia nuclear. La crisi de la mecànica clàssica dóna peu a l'estudi de
la relativitat especial i la mecánica quàntica.
Les màquines electromagnètiques comença per la descripció de generadors,
transformadors i motors. Es caracteritza la interacció magnètica generada per
càrregues elèctriques en moviment. L'observació de forces magnètiques en motors
senzills introdueix la força de Lorentz, que s'aplica a l'estudi de diferents aparells, així
com a la construcció d'un motor. S'analitza i es caracteritza la inducció
electromagnètica i les seves aplicacions.
Al camp elèctric es presenta el tub de raig catòdics d'un televisor com un accelerador
d'electrons. El camp elèctric es caracteritza a través de la intensitat, el potencial i les
seves representacions gràfiques i s'estudia l'aplicació dels camps elèctrics en els
acceleradors i l'analogia amb el camp
gravitatori. S'analitzen camps elèctric no uniformes a partir de consideracions de
simetria i s'arriba a la llei de Coulomb. S'estableix la relació entre camp elèctric i camp
magnètic i la síntesi electromagnètica de Maxwell.
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CIÈNCIES DE LA TERRA 2N DE BATXILLERAT
-

Característiques de l’atmosfera: composició, estructura i evolució. Mapes del
temps.
Identificar riscos i impactes atmosfèrics.
Característiques de la hidrosfera: composició i evolució.
Impactes i riscos de la hidrosfera.
Recursos hídrics i recursos atmosfèrics.
Riscos volcànics, sísmics, gravitacionals.
Característiques i recursos de la Geosfera i la Pedosfera.
Característiques dels sistemes costaners.
Definició dels conceptes de residus sòlids, urbans agrícoles, ramaders, forestals,
sanitaris, industrials i radioactius.
Concepte de gestió ambiental i els seus instruments.
Identificació i valoració de la política ambiental a l’Estat Espanyol i a Catalunya.
Valoració d’alguns sistemes econòmics. Creixement sostenible.

QUÍMICA DE 2N DE BATXILLERAT
1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics,
utilitzant els mètodes i tècniques pròpies del treball científic.
2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de
gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de
representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes.
3. Justificar els models químics a partir d’evidències experimentals. I aplicar-los per
interpretar fenòmens químics en diferents contextos.
4. Analitzar la descripció d’una investigació experimental i del mètode utilitzat, treure
conclusions de les dades presentades i argumentar sobre les conclusions.
5. Aplicar el model quàntic de l’àtom per explicar les variacions periòdiques d’algunes
de les seves propietats. Predir la geometria de molècules sencilles mitjançant la teoria
de repulsió de parells d’electrons. Relacionar les propietats i l’estructura dels polímers.
6. Aplicar el model cineticomolecular per explicar la relació entre la temperatura i
l’energia cinètica mitjana de les molècules d’un gas i saber realitzar prediccions a partir
d’aquest model.
7. Explicar el significat de l’energia interna i l’entalpia d’una substància. Determinar
experimentalment i identificar la calor de reacció com la variació d’energia interna o la
variació d’entalpia d’una sistema reaccionant segons les condicions en què té lloc la
reacció, i aplicar la llei de Hess a la determinació indirecta d’entalpies de reacció.
Valorar les implicacions que els aspectes energètics d’un procés químic tenen en la
salut, l’economia i el medi ambient.
8. Relacionar qualitativament l’energia d’un enllaç amb paràmetres com la mida dels
àtoms, la polaritat de l’enllaç i el tipus d’enllaç (simple, doble o triple). Calcular
l’entalpia estàndard d’una reacció a partir de les entalpies de formació i a partir de les
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entalpies d’enllaç. Relacionar qualitativament el valor de l’energia reticular d’un sòlid
iònic amb factors com la càrrega iònica i la mida dels ions.
9. Aplicar el concepte d’equilibri químic per predir el sentit en què evoluciona un
sistema químic i les concentracions d’equilibri. Predir el sentit en què evoluciona quan
es varien les condicions de concentració, pressió i temperatura i conèixer algunes
aplicacions que té a la vida quotidiana i en els processos industrials.
10. Classificar espècies químiques com a àcides, bàsiques o neutres aplicant la teoria
de Brönsted-Lowry, calcular el valor de pH en solucions d’àcids forts i febles, i en
solucions de bases fortes i febles, i aplicar les tècniques volumètriques per determinar
la quantitat d’una substància bàsica o àcida en una mostra. Predir la formació d’un
precipitat a partir del coneixement de la Kps. Explicar la importància d’aquestes
reaccions i les aplicacions pràctiques.
11. Predir l’espontaneïtat d’un procés químic a partir del càlcul de la variació total
d’entropia i de la variació d’entalpia lliure del sistema. Dissenyar una investigació per
determinar la influència de la concentració i de la temperatura en la velocitat d’una
reacció i interpretar l’efecte d’aquests factors mitjançant el model de col·lisions i el
model de l’estat de transició.
12. Conèixer algunes de les aplicacions de les reaccions redox com la prevenció de la
corrosió, la fabricació de piles i l’electròlisi i realitzar càlculs sobre aquests processos.
Predir la FEM d’una pila i l’espontaneïtat de la reacció química a partir de taules de
potencials d’elèctrode estàndard i relacionar la FEM amb
l’entalpia lliure de la reacció.

CIÈNCIES SOCIALS.
Objectius generals d’ESO de les Ciències Socials
1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els
elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el
territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps entre els grups
humans i els recursos disponibles, valorant les conseqüències econòmiques,
socials, polítiques i mediambientals que se’n deriven i la necessitat de garantir la
sostenibilitat.
2. Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i
Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la
relació entre elements físics i humans.
3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre
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fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels
fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a
subjectes individuals i col·lectius dels processos.
4. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments
rellevants de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.
Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la
comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural, i aplicar aquests
coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la
construcció del futur.
5. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la
igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element
enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de
respecte cap a valors i opinions diferents del propi, valorant-los críticament.
6. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i
manifestació de la seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les
manifestacions artístiques dins el seu context.
7. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,
seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de
llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i
reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge.
8. Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i
compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències
lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació
i argumentació).
9. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i
comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la
resolució de demandes especifiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts
utilitzades.
10. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les
consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i
col·lectius i de les llibertats. Assumir els valors democràtics en la convivència
escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries.
11. Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat,
valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els
valors de la cultura de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant
una actitud responsable, solidària, participativa i dialogant.
12. Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes
rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació a la
recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural
i la vida social de l’entorn.
1r d’ESO
1

Conèixer les característiques de la Terra, del Sol i del Sistema Solar; explicar els
moviments de rotació i de translació del nostre planeta i els factors que incideixen
en l’alternança del dia i de la nit, i de les estacions. (1)
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2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18

19

Explicar la distribució de les plaques i de les dorsals oceàniques de la Terra i
identificar els agents interns i externs que intervenen en la formació del relleu. (1)
Conèixer la composició de les diferents parts que formen l’atmosfera i la funció
que ocupa cadascuna d’elles. (1)
Analitzar la distribució de l’aigua en el nostre planeta, els moviments dels mars i els
oceans i l’acció erosiva dels rius. (1)
Descriure el clima, la vegetació i la fauna dels diferents paisatges de la Terra
(equatorial, tropical, desèrtic, mediterrani, etc.). (1)
Comparar l'estil de vida de les societats que habiten en les diferents zones
geogràfiques de la Terra (lapons, pastors del desert, pobles de la sabana africana,
etc.). (1)
Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets
socials i econòmics en l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera,
comprendre i saber analitzar els problemes més urgents de les societats
contemporànies. (1, 11)
Analitzar les interaccions que les societats humanes estableixen amb els seus
territoris en la utilització de l’espai i en l’aprofitament dels recursos naturals. (1, 2)
Reconèixer els factors que determinen el temps i el clima d’un determinat territori
i establir les característiques de les grans zones climàtiques de la Terra. (2)
Conèixer el medi físic (relleu, clima, aigües, vegetació) de Catalunya, d’Espanya i
d’Europa. (2)
Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets
socials i econòmics en l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera,
comprendre i saber analitzar els problemes més urgents de les societats
contemporànies. (3)
Entendre el procés d'hominització i l’evolució cultural de la Humanitat des dels
primers australopitecs fins a l’aparició de l'Homo Sapiens Sapiens. (4)
Conèixer l'estil de vida dels grups caçadors-recol·lectors de la Prehistòria i analitzar
les restes materials de les seves activitats quotidianes (eines, adornaments, vestit,
etc.) i les seves principals manifestacions artístiques. (4)
Explicar els orígens del Neolític, el desenvolupament de l’agricultura i de la
ramaderia i el procés de sedentarització dels grups humans. (4)
Reconèixer la importància del desenvolupament de la metal·lúrgia, l’artesania i el
comerç en l’evolució social i cultural de les societats prehistòriques. (4)
Analitzar les característiques principals de les civilitzacions egípcia i mesopotàmica
(economia, societat, art, etc.) i localitzar els orígens de l’escriptura en el temps. (4)
Conèixer l’evolució històrica de la civilització grega des del naixement de la polis
fins a la creació dels regnes hel·lenístics, i reconèixer l’herència cultural dels grecs
(art, filosofia, política, etc.) valorant-ne la contribució a la configuració de la cultura
occidental. (4)
Conèixer l’evolució històrica de l’Imperi romà, des de la fundació de Roma fins a la
destitució de l’últim emperador d’Occident, i caracteritzar els trets distintius de
l’organització social i econòmica, els costums, la religió i els aspectes de la vida
quotidiana dels romans, fent especial èmfasi en les característiques de les ciutats
romanes i les seves obres urbanístiques. (4)
Descriure el procés d’expansió del Cristianisme a través de l’Imperi romà. (4)
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20 Analitzar les causes de la crisi del segle III i de les invasions germàniques; situar
cronològicament la fi de l’Imperi romà d’occident. (4)
21 Analitzar l’organització socioeconòmica, l’assentament i la distribució en el territori
dels pobles preromans de la Península Ibèrica i en les terres de Catalunya. (4)
22 Explicar els elements característics del procés de romanització de la Península
Ibèrica i identificar els principals testimoniatges arqueològics de l’època romana en
el territori espanyol i a Catalunya. (4)
23 Conèixer l’evolució històrica i cultural de la Hispània visigoda i reconèixer les
principals manifestacions artístiques i culturals dels visigots a Espanya i a
Catalunya. (4)
24 Entendre la relació entre els esdeveniments més significatius de la història de
Catalunya, la història d’Espanya i la Història Universal, respectant els aspectes
comuns i els de caràcter divers, a fi de valorar la pertinença a diverses identitats
col·lectives. (5, 4)
25 Valorar la diversitat lingüística i cultural existent a Espanya i a Catalunya i ésser
respectuosos i tolerants amb les actituds, les creences i les formes de vida de
persones o grups que pertanyen a societats o cultures diferents de la pròpia. (5)
26 Valorar la importància del patrimoni natural, lingüístic, artístic i històric d’Espanya i
de Catalunya, assumir la responsabilitat de conservar-lo i de millorar-lo, i apreciarlo com a font de gaudi general i com a manifestació valuosa de la nostra memòria
col·lectiva. (6)
27 Valorar diferents manifestacions artístiques a partir del coneixement dels elements
tècnics bàsics que les conformen i situar-les en el seu context històric. (6)
28 Estudiar, comparar i contrastar la informació obtinguda a través de diferents fonts
d’informació directa (enquestes, treballs de camp, etc.) i indirecta (vídeos, imatges,
obres d’art, etc.), desenvolupant habilitats de recerca d’informació a través de l’ús
de les Tecnologies de la Informació. (7, 9)
29 Utilitzar i interpretar correctament diferents instruments de treball geogràfic i
històric com les gràfiques, els mapes, les sèries estadístiques, etc.; saber
interpretar l’escala gràfica i els signes convencionals que s’utilitzen en els diferents
tipus de mapes (topogràfics, polítics, temàtics, etc.). (7)
30 Adquirir i utilitzar el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor. (8)
31. Apreciar els drets i les llibertats de les persones com una conquesta irrenunciable
de la humanitat, denunciar les actituds discriminatòries i injustes i mostrar-se
solidari amb els qui estiguin privats dels seus drets o dels recursos econòmics
necessaris. (10)
32 Reconèixer les actituds i situacions discriminatòries que han tingut lloc al llarg de la
història per motius de raça, sexe, religió, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social; mostrar una actitud solidària amb els individus i
col·lectivitats que han estat objecte d’aquesta discriminació. (10)
33 Reflexionar sobre l’origen d’alguns conflictes succeïts al llarg de la Història i les
mesures que es podien haver pes per evitar-los. (11)
34 Desenvolupar activitats en grup adoptant actituds col·laboratives constructives i
respectuoses amb l’opinió dels altres. (11)
35 Realitzar petites investigacions de caràcter descriptiu, organitzant les dades i les
idees; resoldre diversos problemes mitjançant l’aplicació de tècniques i
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procediments senzills de recerca i tractament de la informació propis de la
Geografia i de la Història. (12)

Els nombres entre parèntesis (1, 2,...) indiquen l’objectiu general de l’àrea de Ciències
Socials, Geografia i Història al qual fa referència cadascun dels objectius del Primer
Curs.
2n d'ESO.
OBJECTIUS DE SEGON D'ESO
1. Reconèixer els mecanismes essencials de que regeixen el funcionament dels fets
socials i econòmics dins de l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera,
comprendre i saber analitzar els problemes més urgents de les societats
contemporànies. (3)
2. Adquirir i fer servir el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor. (8)
3. Estudiar, comparar i constatar la informació obtinguda a través de diferents fonts
d’informació directa (enquestes, treballs de camp, etc.) i indirecta (vídeos, imatges,
obres d’art, etc.). (7, 9, 12)
4. Manejar i interpretar correctament diferents instruments de treball geogràfic i
històric com les gràfiques, els mapes, les sèries estadístiques, etc.; saber interpretar
l’escala gràfica i els signes convencionals que es fan servir en els diferents tipus de
mapes (físics, polítics, històrics, etc.). (1, 9, 12)
5. Elaborar croquis, gràfics senzills, organigrames i mapes conceptuals per representar
els fenòmens històrics i geogràfics treballats. (7, 9)
6. Realitzar petites investigacions de caràcter descriptiu, organitzant les dades i les
idees; i resoldre diversos problemes mitjançant l’aplicació de tècniques i procediments
senzills de cerca i tractament de la informació propis de la Geografia i de la Història. (7,
9)
7. Reconèixer les peculiaritats del coneixement científic sobre els assumptes socials, i
valorar el rigor i l’objectivitat en la cerca de dades i la investigació de tot tipus
d’informacions sobre els medis natural i social. (3)
8. Comparar les característiques de les societats i les ciutats rurals, industrials i
postindustrials. (1, 2, 3)
9. Classificar els diferents tipus de ciutats existents segons els sistemes de producció i
les activitats econòmiques que s’hi practiquen. (1, 2, 3)
10. Descriure els índexs de benestar d’Europa, d’Espanya i de Catalunya. (1, 2, 3)
11. Identificar el sistema urbà de les ciutats del món, Espanya i Catalunya. (2, 3).
12. Identificar la distribució de la població en el planeta, Espanya i Catalunya, entendre
el concepte de densitat de població i especificar els factors que condicionen la
distribució (factors físics, històrics i econòmics). (1, 2 3).
13. Diferenciar entre poblament rural i urbà en el món i a Espanya. (1, 2, 3).
14. Explicar les conseqüències del progressiu envelliment de la població mundial i
valorar les possibles conseqüències dels desequilibris actuals i futurs. (2, 3)
15. Conèixer les diferents fases de l’evolució de la població mundial, comparant els
règims demogràfics dels països desenvolupats i dels països subdesenvolupats. (2, 3)
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16. Explicar el model de transició demogràfica i les conseqüències de l’actual
envelliment de la població en els països desenvolupats, recalcant especialment les
sèries estadístiques de Catalunya i d’Espanya. (3, 7, 9)
17. Analitzar les característiques de la població de Catalunya i d’Espanya: índexs de
natalitat i fecunditat, taxa de mortalitat, creixement vegetatiu, esperança de vida,
piràmides d’edat, distribució en el territori, etc. (2, 3)
18. Descriure el model demogràfic dels països rics i pobres, així com explicar les causes
i les conseqüències de les seves dinàmiques. (1, 3).
19 . Realitzar activitats relacionades amb l'estudi demogràfic: elaborar i interpretar
piràmides de població, realitzar càlculs de densitats de població, interpretar sèries
estadístiques, etc. (3, 7, 9 )
20 . Entendre els conceptes de taxa de natalitat, taxa de fecunditat, taxa de mortalitat i
taxa de creixement natural; saber-los calcular correctament i valorar la informació que
ens aporten. (3, 12)
21 . Comprendre les causes dels moviments migratoris i classificar els diferents tipus
de migracions segons les causes que les motiven, el destí a què es dirigeixen, la seva
forma i la seva durada. (3)
22 . Identificar els fluxos migratoris en l'actualitat i analitzar l'evolució dels moviments
migratoris a Espanya i Catalunya. (1, 2, 3)
23. Reflexionar sobre les conseqüències que generen els moviments migratoris als
territoris emissors i receptors d'immigrants, valorant la necessitat d'adoptar polítiques
migratòries que afavoreixin la integració i que evitin els conflictes entre la societat
emissora i la receptora. (2, 3, 10, 11)
24. Definir la població activa i establir la seva distribució per sectors econòmics al
planeta i Espanya. (2, 3)
25. Valorar la incorporació de la dona al món laboral. (3, 5, 10)
26. Comprendre els diversos indicadors del desenvolupament econòmic i social; i
establir les principals diferències entre les grans àrees desenvolupades de la Terra i els
països del Tercer Món. (1, 2, 3)
27 . Saber en què consisteix l'actual globalització dels mercats i dels processos
productius, i descriure la nova divisió internacional del treball. (1, 2, 3)
28 . Reconèixer la importància de l'evolució dels mitjans de transport i les noves
tecnologies de la informació i la comunicació en la mundialització de l'economia. (1, 2,
3)
29. Ordenar els esdeveniments històrics en eixos cronològics i localitzar-los en l'espai a
fi d'adquirir una perspectiva global de l'evolució històrica de la Humanitat que tingui
en compte els processos de canvi i de permanència. (3, 4)
30. Conèixer els orígens de l'Islam, identificar els seus preceptes bàsics i analitzar les
diferents fases de la seva expansió després de la mort de Mahoma. (3, 4)
31. Saber com es va produir la conquesta àrab de la península Ibèrica, indicant les
batalles, les dates i els personatges més representatius d'aquest període històric. (4)
32. Localitzar en un eix cronològic les diferents etapes de la història d'Al-Andalus i
comparar el sistema polític i l'organització estatal d'Al-Andalus des de l'època de
l'Emirat dependent fins als Regnes de Taifes. (4)
33. Conèixer l'evolució política, econòmica i cultural del regne nazarí de Granada. (3, 4)
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34. Reconèixer els diferents grups que formaven la societat d'Al-Andalus i comprendre
les causes de les conversions religioses. (3, 4)
35. Analitzar les causes i l'evolució de la Reconquesta, així com el procés de
repoblament dels territoris ocupats, localitzant al mapa les etapes més importants. (3,
4, 11).
36. Conèixer l'art i la cultura de les diferents comunitats que van conviure a la
Península: jueus, mossàrabs, mudèjars, etc. (1, 6)
37. Conèixer la base econòmica d'Al-Andalus i identificar els cultius i les innovacions
tècniques que els àrabs van introduir a la Península. (4)
38. Reconèixer els edificis i els monuments més emblemàtics d'Al-Andalus. (4, 6)
39. Enumerar les grans aportacions de la cultura musulmana al món occidental, així
com els seus principals científics i filòsofs. (3, 6)
40. Analitzar els elements que, després de la mort de Carlemany, van propiciar el
naixement del feudalisme. (3, 4, 11)
41. Explicar la composició i els trets distintius dels diferents estaments de la societat
medieval: manera de vida, nivell de riquesa, activitats econòmiques, etc. (3)
42. Entendre els pactes de fidelitat i vassallatge que establien els diferents grups
socials que integraven el sistema feudal. (3, 4)
43. Descriure diferents edificis característics del món rural de l'Edat Mitjana: el castell,
el monestir, els habitatges dels pagesos, etc. (1)
44. Saber com estava organitzada l'Església a l'Edat Mitjana, quines eren els seus
principals ordes religiosos i valorar la importància d'aquesta institució a l'Europa
Cristiana. (3, 4)
45. Explicar els trets distintius de l'art romànic a Europa i a Espanya en les seves
diverses manifestacions: arquitectura, escultura i pintura. (3, 6)
46. Conèixer els orígens de la ciutat medieval, identificar els seus principals edificis i
reconèixer les activitats econòmiques que es desenvolupaven en el seu interior,
dedicant una especial atenció al funcionament dels gremis. (1, 3, 4, 11)
47. Identificar i localitzar al mapa les principals rutes comercials i els centres mercantils
de l'Edat Mitjana. (1, 3, 4)
48. Conèixer la composició i les formes de vida dels diferents grups socials que
habitaven la ciutat medieval, fent especial recalcament en la nova classe social: la
burgesia. (3, 4)
49. Analitzar les causes del renéixer cultural de les ciutats el segle XIII i valorar la funció
cultural i ideològica de les Universitats a partir d'aquest moment. (3, 6, 11)
50. Comprendre les noves necessitats religioses de la vida urbana a l'Edat Mitjana i
valorar la funció dels Ordes Mendicants en aquest període històric. (1, 3, 4)
51. Explicar els trets distintius de l'art gòtic a Europa, Espanya i Catalunya en les seves
diverses manifestacions: arquitectura, escultura i pintura. (3, 6)
52. Conèixer les causes de la crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV i XV). (3, 4)
53. Identificar les característiques i l'evolució dels regnes cristians des del segle XII fins
a finals de l'Edat Mitjana. (3, 4)
54. Descriure la forma de govern i les institucions dels Estats cristians de la Península a
partir del segle XII. (4)
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55. Conèixer els orígens i l'evolució de la Corona de Castella i de la Corona d'Aragó,
fent especial recalcament en l'expansió política i econòmica de la Corona d'Aragó a la
Mediterrània occidental. (1, 3, 4)
56. Comprendre els principis de l'Humanisme i el Renaixement, tant a Europa com a
Espanya, així com explicar la renovació espiritual que va representar la Reforma
luterana i la Contrareforma catòlica. (3, 4)
57. Establir les característiques estètiques del Renaixement, així com observar i
analitzar obres característiques d'aquest estil artístic als seus diversos vessants
europeus, amb especial atenció a les obres que trobem a Espanya. (6)
58. Reconèixer les bases ideològiques i l'estructuració social de la monarquia absoluta
tant a Europa com a Espanya a través de l'exposició de l'articulació de la monarquia
dels Reis Catòlics a Espanya. (3, 4)
59. Desenvolupar la política interior i exterior de la Monarquia dels Àustria, fent
atenció al descobriment del Nou Món i especial recalcament en la història de
Catalunya durant aquests anys. (3, 4)
60. Analitzar les característiques i l'estètica del Barroc, amb especial atenció a les obres
espanyoles. (3, 6)
61. Entendre la relació entre els esdeveniments més significatius de la història de
Catalunya, la història d'Espanya i la història Universal, respectant els aspectes comuns i
els de caràcter divers, a fi de valorar la pertinença a diverses identitats col·lectives. (3,
4)
62. Valorar la diversitat lingüística i cultural al món i al territori espanyol; i ser
respectuosos i tolerants amb les actituds, creences i formes de vida de persones o
grups que pertanyen a societats o cultures diferents de la pròpia. (6)
63. Reconèixer les actituds i les situacions discriminatòries que han tingut lloc al llarg
de la història per raó de raça, sexe, religió... o de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social; i mostrar una actitud solidària amb els individus i les
col·lectivitats que han estat objecte d'aquesta discriminació. (10, 11)
64. Mostrar-se solidari davant dels grans desequilibris demogràfics i econòmics dels
països subdesenvolupats. (2, 10, 11)
65. Apreciar els drets i les llibertats de les persones com un assoliment irrenunciable
de la Humanitat, denunciar les actituds discriminatòries i injustes i mostrar-se solidari
amb els qui estiguin privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris. (10,
11)
66. Participar de forma cooperativa en l'elaboració, realització i avaluació de projectes
rellevants a partir del plantejament d'interrogants i problemes en relació a la
recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la
vida social de l'entorn (12).
Els nombres entre parèntesis (1, 2,...) indiquen l’objectiu general de l’àrea de Ciències
Socials, Geografia i Història al qual fa referència cadascun dels objectius del Segon
Curs.
3r d'ESO.
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Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements
bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a
resultat de les interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos
disponibles, valorant les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i
mediambientals que se’n deriven i la necessitat de garantir la sostenibilitat.
2. Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i
Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la
relació entre elements físics i humans.
3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre
fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels
fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a
subjectes individuals i col·lectius dels processos.
4. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments
rellevants de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya.
Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la
comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural, i aplicar aquests
coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la
construcció del futur.
5. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la
igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element
enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de
respecte cap a valors i opinions diferents del propi, valorant-los críticament.
6. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i
manifestació de la seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les
manifestacions artístiques dins el seu context.
7. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,
seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de
llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i
reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge.
8. Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i
compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències
lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació
i argumentació).
9. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i
comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la
resolució de demandes especifiques, aplicant instruments d’anàlisi de les fonts
utilitzades.
10. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les
consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i
col·lectius i de les llibertats. Assumir els valors democràtics en la convivència
escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries.
11. Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat,
valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els
valors de la cultura de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant
una actitud responsable, solidària, participativa i dialogant.
12.Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes
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rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació a la
recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural
i la vida social de l’entorn.
4t. d'ESO
1. Explicar les característiques de l’economia de base agrària de l’Antic Règim.
2. Descriure les característiques de la nova burgesia europea del segle XVIII.
3. Comprendre els principis en els quals es basa l’absolutisme monàrquic.
4. Analitzar els aspectes bàsics de l’economia i de la societat al segle XVIII.
5. Analitzar les característiques principals de l’Estat espanyol del segle XVIII.
6. Analitzar i situar en el temps el procés d’integració de la Corona d’Aragó a la
monarquia dels Borbons, fent una atenció especial als canvis produïts després del 1714
i al Decret de Nova Planta.
7. Comprendre i identificar les característiques i els aspectes principals de la Il·lustració
i les seves conseqüències polítiques.
8. Identificar i analitzar obres d’art del segle XVIII a partir d’un guió proposat, tot
establint les relacions de les obres i les característiques de l’època.
9. Identificar i comprendre els trets fonamentals que caracteritzen la fi de l’Antic
Règim i la revolució burgesa, i les conseqüències socials i polítiques que va comportar.
10. Conèixer els trets fonamentals de la Revolució Industrial (les bases, la revolució
dels transports, les fonts d’energia, etc.) i la seva importància i conseqüències, tot
situant-los en el temps i en l’espai.
11. Comprendre el procés d’industrialització a Catalunya al segle XIX en el marc de les
transformacions que va experimentar al llarg d’aquest segle.
12. Comprendre el sorgiment del món obrer en el marc de la nova societat del segle
XIX i de la industrialització, els diversos corrents del moviment obrer.
13. Entendre els orígens i les bases de l’economia capitalista.
14. Analitzar les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials del segle XIX, el
repartiment de l’Àfrica i l’organització de les colònies.
15. Valorar la importància de les transformacions en tots els aspectes (social, polític,
econòmic, etc.) dels segles XVIII i XIX, al món i a Catalunya, i valorar-ne també la
importància per comprendre el món actual.
16. Identificar les potències europees i extraeuropees principals al segle XIX.
17. Conèixer els orígens del nacionalisme català en el marc de l’evolució política del
segle XIX.
18. Identificar i analitzar les característiques principals del moviment cultural i artístic
del Modernisme, i també alguns personatges i algunes obres d’especial importància.
19. Conèixer les causes, els esdeveniments i les conseqüències principals de la Primera
Guerra Mundial.
20. Comprendre l’evolució de les principals potències en el període d’entreguerres.
21. Analitzar el sorgiment i les característiques dels feixismes en el període
d’entreguerres i dels moviments neofeixistes actuals, tot establint-ne la relació i les
influències.
22. Conèixer l’evolució social i econòmica de Catalunya en els primers temps del segle
XX.
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23. Identificar els períodes principals de l’evolució política de Catalunya i d’Espanya
fins a la Guerra Civil.
24. Conèixer i analitzar els esdeveniments principals de la Guerra Civil Espanyola.
25. Conèixer les causes, els esdeveniments principals i les conseqüències de la Segona
Guerra Mundial.
26. Construir un eix cronològic de la Segona Guerra Mundial.
27. Elaborar un treball monogràfic sobre algun fet de la Segona Guerra Mundial a
partir de fonts diverses.
28. Comprendre la situació mundial després de la Segona Guerra Mundial: la Guerra
Freda, la cursa d’armament, etc.
29. Comprendre alguns dels principals conflictes sorgits a conseqüència de la Segona
Guerra Mundial.
30. Saber què és l’Organització de les Nacions Unides (ONU), els objectius que té, etc.
31. Analitzar i comprendre els canvis principals en l’economia, en la política i en la
societat a partir de la Segona Guerra Mundial.
32. Analitzar els orígens i l’evolució dels blocs mundials: l’hegemonia nordamericana,
l’evolució del món comunista, l’hegemonia de l’URSS, etc.
33. Contrastar fonts orals com a document històric.
34. Conèixer el procés de descolonització iniciat després de la Segona Guerra Mundial,
les causes i les conseqüències.
35. Comprendre i analitzar les característiques i la problemàtica del Tercer Món.
36. Conèixer el procés d’unió europea en el marc de les relacions internacionals des de
la postguerra.
37. Conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans. Conèixer i analitzar la situació
econòmica, social, cultural i política de Catalunya sota el franquisme.
38. Observar i interpretar material gràfic divers per extreure’n informació històrica.
39. Conèixer l’evolució política i econòmica de Catalunya des de la fi del franquisme: la
transició a la democràcia i la recuperació de l’autonomia.
40. Analitzar el paper de Catalunya dins el procés d’unió europea.
41. Conèixer les institucions principals de Catalunya, l’Estatut d’autonomia i els òrgans
d’autogovern.
42. Conèixer l’art dels segles XIX i XX, tot establint la relació entre l’obra i les
característiques del moment.
43. Comprendre el procés de crisi del comunisme que portà a la desaparició de l'URSS i
dels Estats comunistes europeus.
44. Conèixer el procés de formació de la Unió Europea.
45. Analitzar els conflictes i les tensions en el món actual així com els reptes que es
plantegen de cara al futur.
46. Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.), pel
que fa a les grans transformacions i conflictes mundials que caracteritzen l'època
contemporània (revolucions burgeses, revolució industrial, etc.).
47. Reconèixer alguns elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte de
l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en
relació amb el context europeu.
48. Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l'expansió colonial i valorar
les seves repercussions actuals.
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49. Identificar alguns elements de les mentalitats, costums i factors culturals, inclosos
els rols de gènere, i la seva evolució històrica.
50. Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d'alguns dels
problemes internacionals més destacats de l'actualitat, des d'una perspectiva global
del món, allunyada de l'eurocentrisme. Valorar el paper històric dels organismes
internacionals i la seva vigència actual.
51. Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col·lectius i
reconèixer la democràcia com un procés en construcció que requereix un compromís
personal i col·lectiu contra la desigualtat i l'exclusió.
52. Planificar i realitzar treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió
política o social en el món actual, a partir d'informacions diverses, inclosos els mitjans
de comunicació (premsa, televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una actitud crítica i
oberta al contrast de fonts.
53. Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis, continuïtats que
afectin aspectes de l'actualitat, aportant argumentacions basades en les ciències
socials, respectant les opinions dels altres i cercant l'obtenció i comunicació de
conclusions comunes.
54. Comparar els règims autoritaris i democràtics. Conèixer aspectes del franquisme i
de la transició democràtica a Catalunya i Espanya que permetin identificar el paper de
les individualitats com a subjectes de la història i la necessitat de preservar la memòria
històrica.
55. Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani. Analitzar
l'obra d'algun artista, valorant els seus components estètics i interpretant el seu
significat i funció dins el context.
56. Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats
individuals i col·lectives a partir d'alguns exemples.

ECONOMIA
Objectius per superar la matèria.
1. Ser conscient de la interdependència dels factors econòmics, tant pel que fa als
efectes que el canvi en una variable pot suposar sobre les altres, com per les
conseqüències que les decisions i actuacions d’uns agents econòmics poden tenir
sobre els altres. Reflexionar sobre les conseqüències del propi comportament
com a agent econòmic.
2. Reconèixer l’existència de diferents sistemes econòmics i formes de respondre
als problemes econòmics. Explicar les principals característiques que diferencien el
sistema d’economia de mercat respecte d’altres. Ser conscient de les relacions entre el
sistema econòmic i els fenòmens socials.
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3. Valorar positivament l’ús de models per a l’anàlisi de la realitat econòmica, sent
conscient tant de la seva utilitat com de les seves limitacions. Utilitzar, en concret, el
model gràfic del mercat de competència perfecta per a descriure el
funcionament dels mercats i valorar els seus avantatges i inconvenients.
4. Analitzar i proposar mesures de política econòmica que puguin ajudar a reconduir o
resoldre determinats problemes i/o desequilibris econòmics. Establir també les
limitacions o inconvenients que pot suposar la seva implantació, la recerca
d’objectius contraposats o els interessos polítics.
5. Interpretar taules amb indicadors econòmics representats per valors reals o
monetaris, absoluts o relatius, agregats o desagregats. Utilitzar tècniques de
tractament de dades per tal d’analitzar la informació econòmica.
6. Caracteritzar la situació econòmica d’un territori a partir del valor de les
macromagnituds més significatives i poder-la comparar amb un altre o amb altres
moments històrics, pel que fa, sobretot, a l’economia catalana, espanyola i
europea.
7. Intervenir en un debat expressant els propis arguments i utilitzant la terminologia
econòmica i les dades adequades al context. Acceptar punts de vista diferents com
a via d’enriquiment personal.
8. Analitzar i valorar críticament les repercussions del creixement econòmic sobre el
medi ambient i la qualitat de vida de les persones. Tenir opinió sobre els diferents
graus de desenvolupament de les economies i les alternatives al model de
creixement.
Continguts dels objectius mínims per superar l’examen de suficiència.
El sistema econòmic
•Identificació del cost d’oportunitat d’una decisió i reconeixement de l’escassetat i
l’elecció com a fonament de les activitats econòmiques.
•Representació dels fluxos econòmics en el sistema d’economia de mercat: el flux
circular de la renda i les interrelacions entre els diferents agents.
La producció
•Identificació de les diferents activitats i dels factors de producció que intervenen en el
procés de producció d’un bé o servei.
•Obtenció del cost de producció i del benefici. Interpretació dels efectes en
l’estructura de costos d’un canvi de dimensió: economies i/o deseconomies
d’escala.
El consum i els mercats
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•Identificació dels factors que afecten a les decisions de consum individual i
col·lectives (demanda) . Valoració crítica del consumisme.
•Identificació dels factors que incideixen en l’oferta d’un producte.
•Reconeixement de les diferències entre tipus de béns i les relacions que
s’estableixen entre ells.
•Caracterització d’altres formes de mercat (monopoli, oligopoli i competència
monopolística) i de les seves diferències respecte al model.
La mesura de l’economia
•Obtenció i càlcul de valors absoluts, valors relatius, nombres índexs i taxes de
variació. Diferenciació entre valors nominals i valors reals.
•Reconeixement del producte interior brut com a indicador del nivell de producció
d’una economia. Identificació dels seus components i
càlcul
d’altres
macromagnituds.
El sector públic
• Reconeixement de les funcions del sector públic en l’economia i de la seva
evolució al llarg del temps, així com de les opcions d’intervenció que defensen les
diferents escoles de pensament econòmic.
• Reconeixement dels efectes que les mesures de política fiscal i redistributiva
tenen en el nivell de producció, la renda i en la seva distribució. Valoració de les seves
implicacions en el nivell de dèficit públic i del deute públic i consciència del cost
d’oportunitat que implica la política econòmica.
• Identificació dels trets fonamentals del sistema fiscal espanyol en relació a la
solidaritat interterritorial i el finançament de les autonomies. Anàlisi de polítiques
similars dins la Unió Europea.
Els bancs i el sistema financer
• Comprensió de les relacions que s’estableixen entre les entitats financeres, el
banc central, així com la resta d’agents econòmics a través dels fluxos d’estalvi i
inversió.
• Descripció, per mitjà d’un exemple senzill, del procés de creació del diner
bancari.
• Valoració dels efectes de la inflació sobre la societat i anàlisi de casos d’
hiperinflació i/o deflació.
• Coneixement dels instruments de política monetària, anàlisi d’alguna actuació del
Banc Central Europeu i valoració dels efectes de la política monetària sobre la
inflació, el creixement econòmic i el benestar de les persones.
Economia internacional
• Identificació de les principals àrees d’integració econòmica i reconeixement de la
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Unió Europea com entitat supranacional que determina algunes polítiques
econòmiques.
• Anàlisi de les principals característiques de la balança de pagaments espanyola i la de
la zona euro.
• Descripció dels efectes de la variació dels tipus de canvi sobre el consum i la
competitivitat d’un territori. Anàlisi de solucions a la inestabilitat dels tipus de
canvi .
ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 1R DE BATXILLERAT
1. Descriure l'activitat empresarial i l'empresari en relació amb la seva funció de
satisfacció de les necessitats, els objectius perseguits, i l'organització necessària per a
la presa de decisions en condicions de risc dins un entorn canviant.
2. Identificar les diferents àrees organitzatives de l'empresa interpretant la
comunicació interna i l'organització i els conflictes que es generen en el decurs de la
seva activitat.
3. Reconèixer l'ètica i la responsabilitat social corporativa de l'empresa davant les
conseqüències socials i mediambientals de la seva activitat, analitzar i mostrar
opinions personals raonades i argumentades sobre casos i mantenir una actitud
respectuosa durant el debat.
4. Analitzar i resoldre problemes i situacions amb l'ajuda d'arbres o matrius de decisió,
utilitzant un criteri de decisió apropiat, interpretar de manera coherent els resultats i
valorar l'eficàcia de cada sistema.
5. Identificar les etapes d'un procés de selecció i contractació de personal i descriure la
gestió dels recursos humans respecte a les competències, les relacions i el
coneixement en la creació de capital humà.
6. Reconèixer els aspectes bàsics de les relacions laborals dins l'empresa, la
contractació i la determinació del salari.
7. Classificar i calcular els costos de producció d'una empresa i prendre decisions sobre
externalització de costos en casos senzills.
8. Identificar situacions de discriminació per raons de gènere o per altres motius en
l'àmbit de l'empresa i elaborar propostes correctores que portin a la igualtat
d'oportunitats.
9. Estructurar i resoldre en casos concrets qüestions relacionades amb la planificació i
control de projectes i de gestió d'inventaris.
10. Determinar, per a casos senzills, la quota de mercat i el mercat potencial d'un
producte i descriure el seu públic objectiu i el posicionament.
11. Analitzar de manera simple casos de màrqueting, identificant les estratègies
utilitzades en les variables del màrqueting mix, i elaborar amb creativitat noves
propostes d'acord amb uns objectius prèviament establerts.
12. Assenyalar les característiques dels mètodes de comunicació comercial de les
empreses i proposar, per a un cas determinat, un missatge o activitat d'acord amb uns
objectius concrets.
ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 2N DE BATXILLERAT
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1. Registrar les operacions més habituals en el cicle comptable empresarial, obtenir els
estats comptables i tenir consciència de la importància de la fidelitat de la informació
comptable a la imatge fidel de l'empresa.
2. Calcular per a un cas senzill el període mitjà de maduració i relacionar-lo amb el
capital circulant mínim.
3. Interpretar la situació econòmica i financera d'uns estats comptables, mesurar i
valorar les ràtios més significatives i proposar mesures raonades que duguin a la
millora de la gestió.
4. Proposar fonts de finançament intern i extern en funció de les necessitats d'una
empresa en concret, caracteritzar i valorar els avantatges i inconvenients en cada cas.
5. Seleccionar per mitjà de mètodes estàtics i dinàmics, projectes d'inversió
alternatius, utilitzar un full de càlcul com a eina de suport en la presa de decisions.
6. Analitzar el procés i les estratègies de negoci o corporatives relatives a la
localització, dimensió, creixement i internacionalització seguit per una empresa i
valorar aspectes positius i negatius des del punt de vista de la gestió empresarial, però
també social i mediambiental.
7. Elaborar de manera senzilla un petit projecte d'empresa, identificar el producte,
caracteritzar-ne el mercat, el públic objectiu, fixar una estratègia de màrqueting i
calcular bàsicament la seva viabilitat.
8. Presentar i defensar amb solidesa i creativitat els continguts d'un pla d'empresa i
altres informes, utilitzant mitjans digitals com a suport dels estudis i la seva exposició.

EDUCACIÓ FÍSICA
1r D'ESO
1. Identificar les condicions físiques mesurades en cada proba específica i
relacionar-les amb la salut.
2. Valorar les necessitats de realitzar un escalfament correcte abans de la
pràctica esportiva.
3. Conèixer els objectius i efectes de l'escalfament.
4. Realitzar girs en eixos i plans diversos.
5. Mantenir l'equilibri en posicions diverses.
6. Executar una seqüència de moviments gimnàstics.
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7. Elaborar col·laborant amb els companys una coreografia combinada
d'acrosport i element gimnàstics.
8. Aplicar les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.
9. Executar jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i
defensa
10. Realitzar activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports col·lectius.
11. Practicar activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals.
12. Millorar el nivell inicial de resistència aeròbica, força muscular, velocitat i
flexibilitat.
13. Controlar l'esforç en base a la freqüència cardíaca.
14. Conèixer les característiques generals de les qualitats físiques bàsiques.
15. Experimentar mitjans de treball diferents per al desenvolupament de les
QFB.
16. Emprar tècniques de control postural per realitzar qualsevol moviment o
postura.
17. Emprar tècniques diverses d'expressió corporal per representar de manera
individual i col·lectiva sensacions, vivències internes.
18. Conèixer les normes de comportament bàsiques en la realització d'una
activitat en la natura.
19. Conèixer les precaucions que cal tenir en compte en la pràctica d'activitats
en el medi natural.
20. Executar de manera correcte la tècnica bàsica de cursa: impulsió, elevació
de genolls, moviments compensatoris de braços i cames,…
21. Adaptar les habilitats motrius de llançar a les proves específiques de
l'atletisme.
22. Tenir cura i respectar el material a l'hora de treure'l, usar-lo i guardar-lo
23. Canviar-se de roba després de practicar exercici.
2n D'ESO
1. Assolir hàbits higiènics com a premissa per obtenir una bona qualitat de
vida.
2. Assolir les millors postures pel desenvolupament de les activitats diàries.
3. Aconseguir autonomia en l'exercitació de la pròpia condició física.
4. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats, tot respectant les
diferències entre companys.
5. Conèixer les repercussions negatives de les drogues, l'alcohol i el tabac.
6. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats, tot respectant les
diferències entre companys.
7. Incrementar la capacitat de comunicació interpersonal a la vida quotidiana
mitjançant el coneixement i la utilització del llenguatge corporal.
8. Realitzar les tècniques de l'hoquei i rugbi desenvolupades a les sessions de
forma adient.
9. Conèixer i respectar les normes del rugbi i unihoquei.
10. Realitzar tècniques d'immobilització i tècniques del joc lucatarori per
parelles.
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11. Conèixer diferents balls del món.
12. Realitzar coreografies senzilles en grup.
13. Ser respectuós amb el medi ambient.
14. Practicar diferents habilitats motrius bàsiques mitjançant tècniques
d'escalada o activitats en el medi natural.
15. Conèixer els principals gestos tècnics i regles bàsiques del futbol sala.
16. Executar de la millor manera possible els principals gestos tècnics del futbol
sala.
17. Utilitzar la Fc per controlar la intensitat de l'esforç.
18. Treballar la respiració com a mitjà de relaxació.
19. Conèixer i practica els diferents cops específics del bàdminton.
3r D'ESO
1. Valorar els beneficis de l'escalfament i elaborar escalfaments de manera
autònoma.
2. Practicar i conèixer el Rugbi.
3. Aprendre les normes bàsiques d'aquest esport.
4. Dominar les diferents tècniques dels salts d'atletisme.
5. Aprendre la dificultat de coordinar la carrera amb el salt.
6. Practicar aspectes tècnics i tàctics dels diferents esports.
7. Aprendre el reglament dels diferents esports treballats.
8. Identificar i conèixer els principals sistemes d'entrenament.
9. Fer una petita planificació d'un entrenament.
10. Dominar les diferents tècniques del Voleibol.
11. Aprendre les normes d'aquest esport.
12. Dominar les diferents tècniques del Bàdminton.
13. Aprendre les normes d'aquest esport.
14. Aprendre a interpretar un plànol.
15. Tenir contacte amb el medi Natural.
16. Veure les tendències de ls classes d'aeròbic dirigides.
17. Construir una coreografia.
4t D'ESO
1. Diferenciar les parts de l'escalfament així com elaborar un escalfament d'un
esport concret.
2. Practicar les diferents tècniques del rugbi.
3. Aprendre les diferents normes d'aquest esport.
4. Millorar la visió de joc dels diferents esports que treballem.
5. Aprendre les diferents tàctiques dels esports practicats.
6. Identificar les disciplines i valorar l'esfoç dels competidors dels jocs
paralímpics.Treballar mitjançant les TIC
7. Practicar les diferents tècniques i tàctiques del voleibol.
8. Aprendre les normes del Voleibol.
9. Conèixer i practicar el Korfball: tècniques i tàctiques.
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10. Aprendre les normes del Korfall.
11. Conèixer i practicar el Béisbol.
12. Aprendre les normes del Béisbol.
13. Conèixer les actuacions bàsiques davant una lesió.
14. Iniciar als alumnes als balls de Saló.
15. Aprendre a diferenciar els ritmes.

1r de BATXILLERAT
1. Aplicar la informació obtinguda de les explicacions del professorat, de diferents
documents escrits, de la pràctica física referent als sistemes d’entrenament, en
l’elaboració del propi pla d’entrenament.
2. Distingir els tipus de substàncies nutritives utilitzades pel nostre organisme per
generar energia, com són assimilades pel nostre organisme i com són utilitzades.
3. Valorar el descans com un factor imprescindible en el manteniment i millora de la
salut.
4. Reflexionar sobre els hàbits tòxics de la societat en general i sobre els hàbits propis.
5. Elaborar una dieta que tingui en compte les necessitats que es deriven de la vida
quotidiana i de la realització del propi pla d’entrenament.
6. Realitzar, de manera autònoma, les activitats previstes en el propi pla
d’entrenament.
7. Conèixer i diferenciar el nombre màxim possible de recursos individuals de defensa i
d’atac en la pràctica del futbol sala, del bàsquet, de l’handbol i del voleibol entre altres
esports col·lectius.
8. Valorar la pròpia imatge corporal i desestimar els estereotips que no s’adeqüin a un
estil de vida saludable.
9. Aplicar les tècniques de relaxació corporal de manera autònoma, valorant i
descrivint els nivells de relaxació obtinguts.
10. Planificar i organitzar activitats fisicoesportives i/o recreatives en grups, afavorint
la convivència i la cooperació, respectant i preservant el medi natural, urbà o la
instal·lació on es realitzi.
11. Representar en grup una coreografia amb acompanyament musical inventant
moviments o utilitzant els apresos i tenint cura d’una organització espacial estètica, tot
valorant les seves possibilitats de cooperació dels membres del grup.
12. Conèixer les parts d’una sessió d’aeròbic i els elements tècnics més bàsics.
13. Realitzar passos de balls i elements bàsics del cha-cha-cha, de la samba i del rock
and roll tot seguint el ritme de la música.
14. Sensibilitzar per les diverses manifestacions rítmicoexpressives existents en el
context social actual.
15. Muntar i desmuntar tendes de campanya, tenint en compte la correcta
organització d’un campament.
16. Conèixer i valorar les normes de conservació del medi natural.
17. Portar a terme les activitats físiques organitzades d’esquí i acampada.
Competències específiques de la matèria
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Les competències que l’alumnat ha d’adquirir en el marc de la matèria d’educació
física del batxillerat es poden sintetitzar en tres: la competència en el domini corporal
i postural; la competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable i la competència
en l’ocupació activa del temps de lleure.
La competència en el domini corporal i postural implica l’autoconeixement, el
desenvolupament de les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats i
destreses motrius en diferents situacions i medis, l’expressió i autocontrol corporals i
la capacitat per a gaudir de l’activitat física.
La competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable comporta el
coneixement, valoració i pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement
dels riscos que impliquin els hàbits no saludables.
La competència en l’ocupació activa del temps de lleure permet la relació
respectuosa de la persona amb el medi social i natural, ja que comporta
l’aprofitament, organització i gestió de l’activitat física com a recurs d’ocupació del
temps lliure, alhora que facilita la interiorització dels hàbits saludables a la vida
quotidiana en general.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA. (2n I 4t d'ESO).
L'educació per al desenvolupament personal i la ciutadania a l'educació secundària
obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
· Conèixer i acceptar críticament la pròpia identitat, les característiques i experiències
personals, desenvolupar l'autoestima, l'autogestió de les emocions i conductes i la
presa de decisions, respectant les diferències amb els altres i desenvolupant la
capacitat de diàleg i l'empatia.
· Desenvolupar l'afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb
els altres, des del respecte, la confiança i la igualtat, rebutjant els prejudicis, els
estereotips i les relacions basades en el domini de l'altre. Reconèixer i desenvolupar
actituds saludables, identificant les pràctiques de risc.
· Reconèixer els valors de l'esforç personal, aprenent dels propis èxits i assumint els
errors i els riscos amb la responsabilitat que implica l'ús de la llibertat d'elecció.
· Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa personal, assumint responsabilitats i
actuant amb autonomia en la vida quotidiana i en les relacions de grup, tot aplicant les
normes de convivència.
Aprendre a conviure
· Aprendre a pensar i a comunicar els sentiments, emocions i les opinions tot
exercitant les habilitats assertives, des del respecte per les diferències amb els altres.
Desenvolupar la capacitat d'escolta i d'exposició argumentada de Les pròpies opinions
i respecte per les dels altres.
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· Participar en activitats de grup amb una actitud solidària i respectuosa, usant el diàleg
i la mediació per abordar els conflictes.
· Conèixer i assumir els drets i deures derivats de l'Estatut de Catalunya, la Constitució
espanyola, i les declaracions de drets humans d'àmbit internacional. Reconèixer
aquests drets com a referències ètiques de conducta i com a conquestes històriques
inacabades.
· Identificar els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques i el paper
de les administracions en la garantia dels serveis públics.
· Reconèixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets
entre ells, identificant i rebutjant situacions de discriminació i violència de gènere.
· Reconèixer la diversitat social i cultural com enriquidora de la convivència, mostrant
respecte per cultures diferents a la pròpia i valorant els costums i estils de vida propis
com a signes d'identitat i formes de cohesió social.
Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global
· Desenvolupar la iniciativa personal participant democràticament i responsable dins i
fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els deures ciutadans i compromisos
socials.
· Prendre consciència de la pertinença als diferents àmbits de ciutadania propis (local,
autonòmic, estatal, europeu i global) i de la necessitat de contribuir al seu
desenvolupament i la seva millora.
· Identificar i rebutjar les situacions d'injustícia i discriminació, per raó de gènere,
origen o creences, dins i fora del propi entorn, sensibilitzant-se al davant de les
necessitats de les persones i grups més desafavorits i valorant la importància de
formes de cooperació ciutadana, com l'associacionisme i el voluntariat.
· Reflexionar i relacionar dins un context les causes i les conseqüències de les
desigualtats econòmiques i socials i dels conflictes bèl·lics. Reflexionar sobre els
dilemes morals del món actual. Identificar estratègies i alternatives per a aconseguir
una societat més justa i equitativa.
· Valorar i tenir cura del medi, així com assumir comportaments de consum
responsable que contribueixin a la sostenibilitat. Identificar les accions individuals,
col·lectives i institucionals per a la preservació del medi.
· Identificar els trets bàsics del llenguatge de la publicitat i dels mitjans de comunicació
i interpretar críticament els seus missatges, valorant la incidència que tenen en la
pròpia presa de decisions.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA / DIBUIX TÈCNIC
Educació visual i plàstica - Segon curs d’ESO
1. Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i
textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.
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2. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes
i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines.
3. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant
tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la proposta i les
intencions prèvies.
4. Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques i estratègies i materials en
imatges de l'entorn audiovisual i multimèdia.
5. Elaborar i participar, activament, en projectes de creació formal i visual
individualment i cooperativament, com produccions videogràfiques o
plàstiques de gran format, aplicant les estratègies pròpies i adequades del
llenguatge plàstic i visual.
6. Realitzar creacions plàstiques bidimensionals i tridimensionals seguint el procés
de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació.
7. Utilitzar el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com a
eina bàsica per a la plasmació d'idees.
8. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord
amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les diferents fases del
procés de concepció, disseny, formalització i realització.
9. Diferenciar temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a través
del temps i atenent la diversitat cultural i el context on s'ha produït.
10. Utilitzar codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva

Educació visual i plàstica - Tercer curs d’ESO
1. Identificar els elements del llenguatge artístic, constitutius essencials
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i
textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat.
2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant
tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en funció d'uns
objectius i intencions determinats
3. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics
desenvolupats.
4. Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius,
bidimensionals, tridimensionals i visuals i audiovisuals.
5. Realitzar activitats artístiques seguint els processos de creació adequats a les
propostes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i imaginació.
6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de
representació.
7. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte plàstic i visual
d’acord amb uns objectius prefixats i l'avaluació permanent durant els
processos de disseny i execució.
8. Diferenciar els estils, les tendències i els discursos de les arts visuals i
audiovisuals atenent les etapes i moviments més rellevants i la diversitat
cultural.
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Educació visual i plàstica - Quart curs d’ESO (optativa)
1. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els
objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.
2. Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el disseny, el dibuix
assistit per ordinador i l'edició videogràfica.
3. Col·laborar en la realització de projectes que comporten processos de
concepció, disseny i execució cooperativa.
4. Dibuixar formes i espais aplicant els fonaments dels sistemes de representació.
5. Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant
diversitat de tècniques (escultura, dibuix artístic, volum, pintura, gravat, etc.).
6. Emprar estratègies pròpies del disseny, la fotografia, la publicitat, el vídeo i els
mitjans de comunicació i multimèdia per a realitzar projectes artístics i visuals.
7. Elaborar produccions multimèdia, videogràfiques i fotogràfiques utilitzant les
tècniques adequades a cada mitjà tecnològic.
8. Descriure les formes aplicant sistemes de representació i normalització.
9. Reconèixer i llegir imatges, obres i objectes dels entorns visuals (obres d'art,
disseny, cinema, multimèdia), atenent els aspectes formals i narratius de les
propostes.

Dibuix tècnic - Primer curs de batxillerat
1. Emprar els estris tradicionals de dibuix tècnic i també les noves tecnologies
informàtiques amb competència gràfica i resolutiva suficient.
2. Resoldre problemes de geometria plana relacionant amb coherència els
conceptes i procediments que hi intervenen.
3. Construir figures geomètriques planes a partir de dades diverses relacionades
amb els triangles, polígons i quadrilàters i també amb les tangències.
4. Resoldre problemes en sistema acotat i dièdric directe, amb coherència en els
procediments, demostrant competència suficient en l'aplicació dels conceptes
en les solucions.
5. Emprar el dibuix a mà alçada com a element de reflexió i raonament que
permet d'establir plantejaments i programes de treball individual i col·lectiu, i
madurar i definir els processos de creació i de solució de problemes.
6. Realitzar activitats de construcció gràfica i resoldre problemes emprant el
llenguatge normalitzat del dibuix industrial, amb la nomenclatura pròpia i
mostrant interès per la representació integrada dels sistemes.
7. Mostrar prou competència gràfica en la representació de figures i espais amb
diversos mètodes de perspectiva.
8. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats,
figures geomètriques planes, corbes i poligonals, cossos geomètrics i figures
tridimensionals en general, en perspectives axonomètriques i còniques que
incloguin formes rectes i corbes.
9. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats i reflectir-hi un grau de
qualitat suficient mitjançant el qual es pugui detectar una bona actitud i prou
interès davant la matèria.
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Dibuix tècnic - Segon curs de batxillerat
1. Emprar els procediments manuals d'esbós i croquis, i també els estris de dibuix,
amb prou competència gràfica pel que fa a l'operativitat dels escaires i a la
concreció gràfica amb valor de línia.
2. Mostrar interès per la contextualització i pel coneixement dels principals
referents històrics d'aplicació del dibuix tècnic.
3. Resoldre problemes de geometria plana, i fer una valoració raonada i
contrastada de les propostes, dels procediments, de la metodologia i de les
opcions de solució triades amb rigor en el procés de resolució.
4. Mostrar coneixement i domini suficient dels recursos informàtics i programari
de dibuix assistit per ordinador per estudiar propietats, solucionar problemes i
construir figures i espais en geometria plana, descriptiva i dibuix industrial.
5. Resoldre problemes de tangències amb aplicació del concepte d'eix radical,
potència i inversió, i construcció gràfica de figures amb casos de tangències
integrats, i amb combinació de figures geomètriques planes.
6. Establir relacions de posició a l'espai i mesura entre diverses figures bi i
tridimensionals en representació dièdrica, i tenir capacitat per relacionar
conceptes i procediments en la seva construcció.
7. Resoldre problemes plantejats amb diferents dades i establir els procediments
correctes per concretar diferents solucions gràfiques (veritables magnituds,
interseccions, angles i distàncies).
8. Realització gràfica de desenvolupaments de cossos geomètrics (poliedres i
figures de revolució en posicions rectes i obliqües i amb seccions.
9. Realitzar activitats de construcció i resolució de problemes emprant el
llenguatge normalitzat del dibuix i la seva nomenclatura amb correcció i
competència comunicativa suficient, en les resolucions tant manuals com
tecnològiques.
10. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats,
cossos geomètrics i figures tridimensionals en general, en perspectives
axonomètriques que incloguin formes rectes i corbes.
11. Trobar lligams i exemples de la realitat susceptibles de ser estudiats i treballats
a l'aula com a propostes pròpies dels alumnes, que relacionin i exemplifiquin la
matèria, i proposar activitats projectuals creatives i metodològicament
coherents.

ELECTROTÈCNIA
Competències
Competència tecnològica (c.específica de la matèria)

115

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular









Adquisició de coneixements sobre màquines, circuits, instruments, instal·lacions i
sistemes electrotècnics.
Resolució de problemes electrotècnics característics amb creativitat i autonomia.
Anàlisi de dispositius i sistemes tècnics des de diferents punts de vista per
conèixer els elements que els formen i la funció que desenvolupen dins el
conjunt.
Utilització amb precisió de terminologia, simbologia, mètodes de representació
gràfica i instruments de processos i sistemes tècnics.
Anàlisi i valoració crítica de l'impacte social, humà, econòmic i mediambiental del
desenvolupament tecnològic
Actuació amb autonomia, confiança i seguretat en la inspecció i la intervenció en
màquines, instal·lacions i sistemes electrotècnics.
Dominini dels conceptes necessaris per emprar eficaçment les TIC en la resolució
de problemes i en la realització d'activitats tecnològiques, i fer servir l'ordinador i
altres tipus d'aparells computadors per recollir dades, mesurar magnituds i
simular sistemes electrotècnics.

Competència en experimentació (c.específica de la matèria)



Adquisició de capacitats per projectar, planificar i construir circuits, instal·lacions
i sistemes electrotècnics, aplicant les tècniques específiques que li són pròpies i
manipulant amb destresa els materials, les eines i les màquines necessaris.
Desenvolupament d’habilitats per efectuar mesures correctament i realitzar
proves de funcionament.

Competència en modelització i simulació (c.específica de la matèria)







Adquisició de coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de
programes informàtics que permetin a l'alumnat descobrir les lleis que regeixen
dispositius i circuits electrotècnics i que recreïn el funcionament d'una màquina,
circuit o sistema.
Adquisició de capacitats per resoldre problemes electrotècnics que plantegin un
model real.
Representació de models simulats amb diagrames
Identificació de situacions que es puguin estudiar amb models informàtics
Relació de simulacions amb situacions reals.

Competència comunicativa (c.general)




Adquisició i ús contextualitzat del vocabulari tecnològic i electrotècnic específic,
el qual ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i
comunicació de la informació.
Interacció oral, per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir
les TIC.
Lectura i interpretació de textos d'altri i redacció d’informes propis i documents
tècnics.
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Competència en gestió i tractament de la informació (c.general)


Desenvolupament d'activitats tecnològiques que requereixen cercar, analitzar,
valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en
diferents suports, per convertir-la en coneixement útil.

Competència digital (c.general)


Adquisició de coneixements sobre què és i com funciona la tecnologia digital i
utilitzar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació
per aconseguir objectius específics.

Competència en recerca (c.general)



Disseny i realització de circuits i instal·lacions electrotècnics, amb autonomia i
creativitat, i utilitzant metodologies i tècniques adequades.
Realitzció d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar
solució a un determinat problema tecnològic.

Competència personal i interpersonal (c.general)


Adquisició de capacitats per desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal
en l'àmbit tecnològic, abordant els problemes electrotècnics de manera reflexiva
i plantejant alternatives i solucions que siguin socialment i èticament justes i
equitatives.

Competència en el coneixement i interacció amb el món (c.general)



Adquisició de coneixements sobre aparells, dispositius, circuits, instal·lacions i
sistemes electrotècnics.
Desenvolupament de destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i
màquines amb precisió i seguretat.

Objectius
1.

2.

3.

Analitzar i interpretar el comportament i la funció de dispositius elèctrics senzills
i dels seus elements, dins el seu entorn d'aplicació, i reconèixer els principis i les
lleis en què es fonamenten.
Deduir el funcionament de circuits elèctrics característics i electrònics senzills
que tenen com a finalitat realitzar una funció determinada, així com el
funcionament dels seus components.
Aplicar les lleis generals de l'electricitat i de l'electromagnetisme per tal
d'efectuar càlculs, que permetin obtenir el valor de les principals magnituds, i
realitzar representacions gràfiques d'aparells i circuits elèctrics.

117

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Expressar les solucions a un determinat problema amb un nivell de precisió
coherent, fent ús de les unitats corresponents del Sistema Internacional.
Analitzar, confeccionar i interpretar esquemes de circuits i plànols d'instal·lacions
i equips elèctrics característics i electrònics senzills, entenent la funció de
cadascun dels elements o grups funcionals d'elements dins el conjunt i
respectant i emprant la normativa internacional sobre l'ús de la terminologia, els
símbols i les representacions gràfiques.
Seleccionar i interpretar informació adequada per plantejar i valorar solucions,
en l'àmbit de l'electrotècnia, a problemes tècnics comuns.
Reconèixer el funcionament dels aparells de mesura en la realització de mesures
de les magnituds elèctriques dels circuits i aparells elèctrics i utilitzar-los
adequadament, estimant-ne l'ordre de magnitud, valorant-ne el grau de precisió
i expressant els resultats amb les unitats corresponents del Sistema
Internacional.
Proposar solucions a problemes en el camp de l'electrotècnia amb un nivell de
precisió coherent amb el de les diverses magnituds que hi intervenen.
Enumerar descripcions i característiques dels dispositius elèctrics i transmetre'n
amb precisió coneixements i idees utilitzant vocabulari, símbols i formes
d'expressió apropiats.
Seleccionar correctament els components de valor adequat, d'acord amb la seva
funció, i connectar-los correctament per tal de muntar o simular un determinat
circuit elèctric o electrònic característic d'aplicació habitual.
Manipular adequadament les eines, els aparells i els instruments en les
instal·lacions electrotècniques, respectant en tot moment les reglamentacions
tècniques i les normes de seguretat corresponents.
Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en la inspecció, la manipulació i la
intervenció en circuits i màquines.

FILOSOFIA.
Filosofia. 1r de Batxillerat
La matèria de filosofia i ciutadania té com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:
1. Identificar i apreciar el sentit de problemes filosòfics relatius a l'ésser humà, l'acció,
la moral i la política, i emprar amb propietat i rigor els nous conceptes i termes
assimilats per a l'anàlisi i la discussió.
2. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques que
suggereix la matèria, fonamentant adequadament les pròpies idees i decisions.
3. Argumentar de manera coherent el pensament propi de forma oral i escrita,
icontrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.
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4. Practicar el diàleg filosòfic i valorar-lo com a procés d'aproximació racional al
coneixement i de cerca col·lectiva i individual de respostes als problemes plantejats.
5. Analitzar textos filosòfics, identificant els problemes que plantegen, així com els
arguments i les solucions que proposen, i comentar-los considerant la seva coherència
interna i el context històric al qual pertanyen.
6. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual autònom: cerca i selecció
d'informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica de la informació, promovent el
rigor intel·lectual i l'originalitat en el plantejament dels problemes.
7. Situar l'ésser humà en la confluència de l'herència biològica i cultural, i relacionar els
conceptes d'ésser humà, persona i ciutadà o ciutadana.
8. Reconèixer i valorar els components de llibertat i moralitat de les accions humanes.
9. Adoptar una actitud de respecte vers les diferències, i una actitud crítica davant
qualsevol tipus de discriminació social i la seva justificació.
10. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per construir una societat
més justa, en la qual hi hagi una veritable igualtat d'oportunitats.
11. Consolidar i fonamentar teòricament la competència social i ciutadana exercida en
democràcia.
12. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma i compromesa amb la
construcció d'una societat democràtica, justa i equitativa, basada en el compliment
dels drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura.
Filosofia. 2n de batxillerat.
La matèria d'història de la filosofia té com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:
1. Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història de la
filosofia, així com les diferents solucions que al llarg del temps s'han anat proposant als
problemes filosòfics.
2. Contextualitzar els problemes filosòfics i proposar-hi solucions, amb la finalitat de
contribuir d'aquesta manera a bastir un criteri personal sòlid i raonat.
3. Llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics de diferents autors i autores,
comparar-los i valorar la importància del diàleg racional com a mitjà d'aproximació a la
realitat.
4. Desenvolupar i consolidar una actitud crítica davant les diferents opinions
expressades pels pensadors i pensadores d'èpoques i corrents filosòfics que s'han
succeït al llarg de la història, analitzant semblances i diferències.
5. Conèixer i valorar diversos mètodes de coneixement i investigació i usar-los per
avançar en l'autoaprenentatge i elaboració del propi pensament, basantse en el rigor
intel·lectual, la lliure expressió d'idees i el diàleg racional davant de qualsevol forma de
dogmatisme.
6. Exposar correctament, de manera oral i escrita, el pensament filosòfic dels diferents
autors i autores i prendre consciència que un punt de vista personal i coherent només
pot arribar a bastir-se mitjançant un exercici d'empatia amb la diversitat dels
raonaments.
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7. Apreciar la capacitat de la raó per regular l'acció humana individual i col·lectiva per
mitjà del coneixement i anàlisi de les principals propostes filosòfiques elaborades al
llarg de la història, consolidant d'aquesta manera la pròpia competència social i cívica.
8. Valorar el debat entre posicions contràries com un mitjà per practicar el respecte
vers els altres i la tolerància positiva contra qualsevol forma de discriminació.
9. Judicar críticament les conceptualitzacions de caràcter excloent o discriminatori que
han format part del discurs filosòfic, com l'androcentrisme, el sexisme,
l'etnocentrisme, l'homofòbia o altres.
10. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets
humans i compromesa amb la construcció d'una societat democràtica, justa i
equitativa, i amb la defensa de la natura, desenvolupant actituds de solidaritat i
participació en la vida comunitària.

GEOGRAFIA.
La matèria de geografia del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:
1. Entendre l'espai geogràfic espanyol i català com a espais dinàmics, resultat de la
combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en
un determinat marc territorial i temporal.
2. Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i
interrelacionat, en el qual es donen alhora processos d'uniformització dels sistemes
econòmics i de desigualtat socioeconòmica.
3. Comprendre i valorar les relacions que existeixen entre els territoris que integren
l'Estat espanyol i la Unió Europea i desenvolupar actituds de coneixement, apreciació i
cooperació, superant estereotips i prejudicis.
4. Considerar la posició de Catalunya en el conjunt de l'Estat espanyol, així com el seu
paper en la Unió Europea i en el sistema-món.
5. Identificar i explicar les característiques dels diferents paisatges existents a
Catalunya i Espanya i relacionar-los amb els europeus i mundials.
6. Analitzar les activitats productives, el seu procés de canvi i els seus impactes socials,
territorials i mediambientals, reconeixent que els agents humans són actualment els
factors primordials en la configuració dels espais de producció.
7. Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la població,
incorporant si escau la visió de gènere, i la seva influència en la configuració dels
processos que defineixen l'espai.
8. Adquirir una consciència crítica en relació amb els límits del creixement i
l'esgotament dels recursos i a les desigualtats socioeconòmiques. Conèixer l'abast de
les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i cultural i valorar les
decisions que afecten la gestió dels recursos i l'ordenació del territori.
9. Identificar i comprendre els elements bàsics de l'organització del territori, utilitzant
conceptes i destreses específicament geogràfiques, aplicats a la comprensió de
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l'organització politicoterritorial de les diferents administracions, distingint la diversitat
de competències territorials.
10. Manifestar disposició per participar activament en l'ordenació del territori, en la
conservació del patrimoni paisatgístic i en un repartiment just dels recursos a escala
mundial.

GREC
1r de Batxillerat
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
1. Interpretar el contingut d’un text senzill en prosa, en dialecte àtic, aplicant i
utilitzant els coneixements bàsics del lèxic i de morfosintaxi de la llengua grega.
2. Mostrar coneixement de l’origen, l’evolució i la difusió del grec, així com la
importància de l’herència d’aquesta llengua en la terminologia científica,
tècnica i cultural de la llengua pròpia i de les llengües modernes.
3. Identificar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i
culturals de l’antiga Hèl•lade i asssenyalar la seva pervivència en la cultura
occidental.
4. Valorar els avenços de la cultura grega antiga com a punt de partida de la
nostra civilització occidental en camps diversos: històric, literari, artístic,
filosòfic i científic.
En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Grec de 1r de Batxillerat són els següents:
1. Identificar les característiques bàsiques que defineixen els conceptes de
llengües indoeuropees, llengua grega i dialectes grecs.
2. Reconèixer i usar adequadament els signes de puntuació i els caràcters de
l’alfabet grec, considerats com a efecte i origen dels signes gràfics d’altres
llengües.
3. Llegir correctament un text grec d’acord amb la pronúncia erasmiana.
4. Reconèixer els components d’una llengua flexiva (flexió, tema, cas, morfema
5. desinencial) i les conseqüències morfosintàctiques que en deriven.
6. Identificar els morfemes nominals i verbals i el seu valor sintàctic bàsic.
7. Reconèixer les estructures sintàctiques més elementals del grec.
8. Reconèixer el significat del lèxic grec bàsic format per uns dos-cents mots.
9. Assenyalar l’ètim grec de mots cultes de les llengües modernes.
10. Situar en el temps i en el marc geogràfic els principals fets històrics de Grècia,
aprofundint en les etapes minoica i micènica.
11. Conèixer amb pofunditat l’obra d’Homer.
12. Descriure alguns aspectes de la vida quotidiana dels grecs (religió i educació).
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13. Conèixer els principals déus de la mitologia grega.
14. La colonització per Occident (Empòrion i la Magna Grècia).
15. Reconèixer la vigència dels avenços de la Grècia antiga en el camp de la cultura.
16. Saber traduir frases simples en què es poden trobar noms de les tres
declinacions, adjectius de les tres classes, l’article, preposicions, adverbis,
conjuncions i verbs en els temps de Present, Imperfet, Futur i Aorist de la veu
activa.
17. Usar un diccionari escolar com una eina que complementa el vocabulari grec
adquirit.
18. Valorar l’estudi de la llengua i la cultura gregues com a base del saber en tots
els camps de la cultura occidental.
19. Mostrar interès per conèixer els fets culturals, polítics i socials del passat per
comprendre millor els dels nostres dies.
20. Ser conscient que una gran part de la terminologia científica, tècnica, literària,
filosòfica i artística deriva del grec.
2n de Batxillerat
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
1. Interpretar el contingut d’un text senzill en prosa, en dialecte àtic, aplicant i
utilitzant els coneixements bàsics del lèxic i de morfosintaxi de la llengua grega.
2. Mostrar coneixement de l’origen, l’evolució i la difusió del grec, així com la
importància de l’herència d’aquesta llengua en la terminologia científica,
tècnica i cultural de la llengua pròpia i de les llengües modernes.
3. Identificar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i
culturals de l’antiga Hèl•lade i asssenyalar la seva pervivència en la cultura
occidental.
4. Valorar els avenços de la cultura grega antiga com a punt de partida de la
nostra civilització occidental en camps diversos: històric, literari, artístic,
filosòfic i científic.
5. Tenir una visió humanitzadora de l’entorn mitjançant el contacte amb les
llengües i cultura clàssiques, tot reconeixent i respectant els valors dels autors
antics com a font del pensament occidental.
En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Grec de 2n de Batxillerat són els següents:
1. Conèixer perfectament la morfosintaxi nominal i verbal.
2. Conèixer les formes pronominals del grec, morfològica i sintàcticament, així
com els graus de l’adjectiu.
3. Conèixer el present dels verbs en -ω no contractes i els verbs en –μι més
freqüents.
4. Ampliar la morfosintaxi verbal de la veu mitjana, l’aorist temàtic i atemàtic, el
participi i l’infinitiu.
5. Saber traduir frases amb tota la informació morfosintàctica esmentada i saber
diferenciar la subordinació.
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6. Reconèixer el significat del lèxic grec bàsic format per uns cinc-cents mots.
7. Conèixer camps semàntics i famílies lèxiques. Saber reconèixer l’etimologia de
paraules catalanes que provenen del grec, essent conscient que una gran part
de la terminologia científica, tècnica, literària, filosòfica i artística deriva del
grec.
8. Conèixer els períodes històrics de l’època clàssica i hel•lenística, així com saber
reconèixer la vigència de la política i de la cultura de la Grècia antiga
actualment.
9. Ampliar el coneixement de la mitologia amb els mites més coneguts i de més
importància en la cultura d’Occident (en la literatura i l’art).
10. Assenyalar les principals realitzacions artístiques de Grècia (escultura i
11. arquitectura).
12. Conèixer els gèneres literaris grecs: el teatre (tragèdia i comèdia), la lírica, la
historiografia, l’oratòria, la filosofia i la ciència grega. Estudiar les seves
característiques principals i la de l’obra dels autors grecs més importants de
cada gènere.
13. Descriure alguns aspectes de la vida quotidiana dels grecs (l’esport, el vestit).
14. Traduir textos senzills en prosa àtica original.
15. Usar un diccionari escolar com una eina que complementària.
16. Valorar l’estudi de la llengua, la societat i la cultura gregues com a base del
saber en tots els camps de la cultura occidental per comprendre-la millor.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA.
1r batxillerat.
La matèria d'història contemporània del batxillerat té com a finalitat el
desenvolupament de les capacitats següents:
1. Conèixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l'espai, els fets i
esdeveniments rellevants de la història del món contemporani .segles XIX, XX i XXi-,
valorant la seva significació històrica i les seves repercussions en el present.
2. Compredre i interrelacionar alguns dels principals processos econòmics, socials,
polítics, culturals i tecnològics que configuren la història recent, identificant els seus
trets més significatius i les seves interrelacions, i analitzant els factors que els han
conformat.
3. Adquirir una visió global del món contemporani que, conjugant la dimensió local i
internacional en l'explicació dels processos, faciliti l'anàlisi de les situacions i dels
problemes del present, considerant tant els antecedents històrics com les relacions
d'interdependència.
4. Valorar la història com a disciplina i l'anàlisi històrica com un procés en constant
reelaboració, i emprar el coneixement històric per argumentar les pròpies idees i
revisar-les de manera crítica, tenint en compte noves informacions i superant
estereotips i prejudicis.
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5. Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informació procedent de diverses fonts
històriques i la proporcionada pels mitjans de comunicació i les tecnologies de la
informació, tractar-les de manera convenient per tal d'establir hipòtesis de treball i
elaborar explicacions històriques aplicant el vocabulari específic de la història
contemporània amb precisió i rigor.
6. Realitzar activitats d'indagació i síntesi en què s'analitzi, contrasti i integri informació
diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i
comunicar el coneixement històric adquirit per mitjà de diversos suports i amb el rigor
intel·lectual requerit.
7. Mantenir una actitud solidària davant els problemes socials del món d'avui, tot
rebutjant les desigualtats i la intolerància i valorant la pau, els drets humans i la
democràcia com a drets fonamentals de tots els éssers humans.
8. Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials
rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la
cooperació.

HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I GEOGRAFIA.
(2n batxillerat).
HISTÒRIA
La matèria d'història del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:
-Identificar, analitzar i explicar, situant-los adequadament en el temps i en l'espai, els
esdeveniments i processos històrics més significatius, tant en l'àmbitd'Espanya en
general com de Catalunya en particular al llarg del segle XIX i, sobretot, del segle XX,
valorant la seva significació en el procés històric i les seves repercussions en el present.
- Interpretar de manera àmplia els principals processos econòmics, polítics i
socioideològics, així com alguns dels principals problemes històrics que configuren la
història de Catalunya en particular i la d'Espanya en general, tenint en compte els
referents comuns i les particularitats, dins una visió respectuosa del caràcter
plurinacional de l'estat.
- Referenciar, en el context de la història europea i del món, els principals processos
històrics esdevinguts a Catalunya i a Espanya durant el segleXX, tot relacionant-los,
quan calgui, amb les arrels més pròximes del segle XIX.
- Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes i indirectes,
valorar les diverses interpretacions historiogràfiques i realitzar algunes activitats
d'indagació i síntesi per obtenir conclusions raonades sobre alguns aspectes de
l'evolució històrica de Catalunya i Espanya, aplicant la terminologia apropiada.
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- Conèixer les normes bàsiques que regulen les institucions democràtiques i participar
activament, democràticament i críticament, en la cultura, la societat civil i les
institucions democràtiques de Catalunya i d'Espanya.
- Valorar la història com a disciplina i l'anàlisi històrica com un procés en constant
reelaboració, i emprar el coneixement històric per argumentar les pròpies idees i
revisar-les de manera crítica, tenint en compte nova informació i superant estereotips
i prejudicis.
- Realitzar activitats d'indagació i síntesi en què s'analitzi, contrasti i integri informació
diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i
comunicar el coneixement històric adquirit per mitjà de diversos suports i amb el rigor
intel·lectual requerit.
- Mantenir una actitud solidària davant els conflictes de la societat actual, tot rebutjant
les desigualtats i la intolerància i valorant la pau, els drets humans i la democràcia com
a drets fonamentals de tots els éssers humans.

HISTÒRIA DE L’ART
-Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l'art i l'evolució de les seves
funcions socials al llarg de la història.
- Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una
terminologia específica, utilitzar-la amb precisió i rigor i aplicarla a l'esquema d'un
mètode d'anàlisi i interpretació de les obres d'art.
- Entendre les obres d'art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat
humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i valorades com a documents
testimonials d'una època i una cultura concretes.
- Conèixer algunes de les metodologies i tipologies de fonts per a l'estudi de l'obra
d'art i valorar la seva contribució a l'anàlisi i interpretació de les diverses
manifestacions artístiques.
- Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions
artístiques més destacades dels principals estils de la història de l'art occidental, situarles en les coordenades espacio temporals, descobrir-ne les connexions explicatives
amb el context social i històric i sintetitzar-ne les significacions i els processos
diacrònicament observables, tot relacionant-los amb els estils precedents i
consegüents.
- Conèixer els grans corrents de la creació artística contemporània i reflexionar sobre el
paper de l'art i dels i les artistes en el món actual.
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-Analitzar autors, obres i temes d'estils rellevants en la producció artística dins l'àmbit
de la història de Catalunya, caracteritzant els elements particulars a partir de
l'observació directa i indirecta.
-Portar a terme activitats de documentació i d'indagació a partir de diverses fonts en
les quals s'analitzin, es contrastin i s'interpretin informacions i valoracions diverses
sobre aspectes de la història de l'art.
-. Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva
conservació, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures
i rebutjant els comportaments que el deterioren.
- Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de l'art i el
desenvolupament del sentit crític, aprenent a expressar sentiments propis davant les
creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l'obra d'art i
superant estereotips i prejudicis.

LLATÍ I GREC
GREC, 1r BATXILLERAT
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
1.
2.

3.

4.

Interpretar el contingut d’un text senzill en prosa, en dialecte àtic, aplicant i
utilitzant els coneixements bàsics del lèxic i de morfosintaxi de la llengua grega.
Mostrar coneixements de l’origen, l’evolució i la difusió del grec, així com la
importància de l’herència d’aquesta llengua en la terminologia científica, tècnica
i cultural de la llengua pròpia i de les llengües modernes.
Identificar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i
culturals de l’antiga Hèl·lade i assenyalar la seva pervivència en la cultura
occidental.
Valorar els avenços de la cultura grega antiga com a punt de partida de la nostra
civilització occidental en camps diversos: històric, literari, artístic, filosòfic i
científic.

En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Grec de 1r de Batxillerat són els següents:
1.

Identificar les característiques bàsiques que defineixen els conceptes de llengües
indoeuropees, llengua grega i dialectes grecs.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Reconèixer i usar adequadament els signes de puntuació i els caràcters de
l’alfabet grec, considerats com a efecte i origen dels signes gràfics d’altres
llengües.
Llegir correctament un text grec d’acord amb la pronúncia erasmiana.
Reconèixer els components d’una llengua flexiva (flexió, tema, cas, morfema
desinencial) i les conseqüències morfosintàctiques que en deriven.
Identificar els morfemes nominals i verbals i el seu valor sintàctic bàsic.
Reconèixer les estructures sintàctiques més elementals del grec.
Saber traduir frases i textos breus en què es poden trobar noms de les tres
declinacions, adjectius de les tres classes, l’article, preposicions, adverbis,
conjuncions i verbs en Present, Imperfet, Futur o Aorist de la veu activa.
Usar un diccionari com una eina que complementa el vocabulari grec adquirit.
Reconèixer el significat del lèxic grec bàsic format per uns dos-cents mots.
Assenyalar l’ètim grec de mots cultes de les llengües modernes.
Situar en el temps i en el marc geogràfic els principals fets històrics de Grècia,
aprofundint en les etapes minoica, micènica i fosca.
Conèixer amb profunditat l’obra d’Homer.
Descriure alguns aspectes de la vida quotidiana dels grecs (religió, matrimoni,
casa, educació, esports de l’antiguitat, etc).
Conèixer els principals déus de la mitologia grega, des de la creació del món.
Conèixer la geografia de l’antiga Grècia.
Tenir coneixements sobre el jaciment d’Empúries i les parts d’una ciutat grega.
Reconèixer la vigència dels avenços de la Grècia antiga en el camp de la cultura.
Valorar l’estudi de la llengua i la cultura gregues com a base del saber en tots els
camps de la cultura occidental.
Mostrar interès per conèixer els fets culturals, polítics i socials del passat per
comprendre millor els dels nostres dies.
Ser conscient que una gran part de la terminologia científica, tècnica, literària,
filosòfica i artística deriva del grec.

MATÈRIA DE GREC, 2n BATXILLERAT
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
1.
2.

3.

4.

Interpretar el contingut d’un text senzill en prosa, en dialecte àtic, aplicant i
utilitzant els coneixements bàsics del lèxic i de morfosintaxi de la llengua grega.
Mostrar coneixements de l’origen, l’evolució i la difusió del grec, així com la
importància de l’herència d’aquesta llengua en la terminologia científica, tècnica
i cultural de la llengua pròpia i de les llengües modernes.
Identificar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i
culturals de l’antiga Hèl·lade i assenyalar la seva pervivència en la cultura
occidental.
Valorar els avenços de la cultura grega antiga com a punt de partida de la nostra
civilització occidental en camps diversos: històric, literari, artístic, filosòfic i
científic.
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En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Grec de 2n de Batxillerat són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Conèixer perfectament la morfosintaxi nominal i verbal.
Conèixer les formes pronominals del grec, morfològica i sintàcticament, així com
els graus de l’adjectiu.
Conèixer el present i l’imperfet dels verbs en –μι més freqüents, els verbs en -ω
no contractes i els verbs irregulars més freqüents.
Ampliar la morfosintaxi verbal de la veu mitjana, l’aorist temàtic, radical i
atemàtic, el participi i l’infinitiu.
Distingir les característiques de l’Imperatiu, el Subjuntiu i l’Optatiu.
Saber traduir frases i textos en prosa àtica original amb tota la informació
morfosintàctica esmentada i saber diferenciar la subordinació.
Usar un diccionari com una eina complementària.
Reconèixer el significat del lèxic grec bàsic format per uns cinc-cents mots.
Conèixer camps semàntics i famílies lèxiques. Saber reconèixer l’etimologia de
paraules catalanes que provenen del grec, essent conscient que una gran part de
la terminologia científica, tècnica, literària, filosòfica i artística deriva del grec.
Reconèixer procediments emprats en la composició i derivació de mots grecs.
Saber transcriure i transliterar termes grecs.
Conèixer els períodes històrics de l’època arcaica, clàssica i hel·lenística, així com
saber reconèixer la vigència de la política i de la cultura de la Grècia antiga
actualment.
Ampliar el coneixement de la mitologia amb els mites més coneguts i de més
importància en Occident (saber identificar-los en produccions artístiques
actuals).
Assenyalar les principals realitzacions artístiques de Grècia (escultura i
arquitectura) i la seva pervivència en l’actualitat.
Conèixer els gèneres literaris grecs: el teatre (tragèdia i comèdia), la lírica, la
historiografia, l’oratòria, la filosofia, novel·la i la ciència grega. Estudiar les seves
característiques principals i l’obra dels autors grecs més importants de cada
gènere. Realitzar la lectura de fragments en traducció del gènere dramàtic.
Valorar l’estudi de la llengua, la societat i la cultura gregues com a base del saber
en tots els camps de la cultura occidental per comprendre-la millor.

MATÈRIA DE LLATÍ, 1r BATXILLERAT
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
1.

2.

Interpretar, d'una manera coherent, el contingut d'un text llatí de dificultat
mitjana aplicant els coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics de la llengua
llatina.
Identificar les principals realitzacions històriques, sòcio-polítiques, literàries i
culturals del poble romà, i assenyalar la seva repercussió a la història d'Occident.
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3.
4.
5.

Adonar-se que la llengua i la cultura clàssiques han perllongat la seva influència
en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors.
Reconèixer alguns elements de l’herència llatina i apreciar-los com una de les
claus per interpretar els esdeveniments històrics posteriors.
Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element
integrador de diferents corrents de pensament i productor de fets bàsics per a la
història d'Occident.

En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Llatí de 1r de Batxillerat són els següents:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Explicar el concepte de llengua indoeuropea i enumerar les principals llengües
que en derivaren. Conèixer l’evolució de les etapes i registres la llengua llatina.
Conèixer la fragmentació lingüística dels pobles que formaven part de l’imperi
romà i saber enunciar les causes del naixement de les llengües romàniques.
Deduir regles de derivació a partir d'unes constants observades prèviament, en el
pas del llatí a les llengües romàniques. Analitzar l’evolució del llatí al català i al
castellà.
Reconèixer els components d'una llengua flexiva (flexió, tema, cas, morfema
desinencial) i les conseqüències morfosintàctiques que en deriven.
Llegir correctament un text llatí d'acord amb la pronúncia restituïda.
Identificar els morfemes nominals i verbals i el seu valor sintàctic bàsic.
Reconèixer les estructures sintàctiques elementals de la llengua llatina.
Saber traduir frases simples en les quals es poden trobar noms de les cinc
declinacions, adjectius dels tres tipus de terminacions, preposicions, adverbis,
conjuncions i verbs en temps simples i compostos de la veu activa.
Utilitzar el diccionari per tal de treure'n el màxim d'informació morfosintàctica i
semàntica a l'hora de traduir un text. Fer retroversió de textos breus.
Aprendre un corpus de vocabulari d’unes dues-centes paraules.
Situar en l'espai i en el temps l'àmbit del món romà, aprofundint en la monarquia
i la república.
Descriure alguns aspectes de la vida quotidiana dels romans (vida privada, oci,
família, urbanisme).
Adonar-se de la influència clàssica, artística o tècnica, en algunes realitzacions
plàstiques i urbanístiques posteriors.
Interessar-se per la història de la llengua i la cultura llatines i per la idiosincràsia
del poble romà, per tal com proporciona informació i aclariments sobre fets
posteriors.
Valorar l'estudi del llatí com un suport important per al coneixement aprofundit
de la llengua pròpia i de les altres llengües que l'alumne coneix i com a eix
importador del saber.

MATÈRIA DE LLATÍ, 2n BATXILLERAT
En línies generals, en acabar el Batxillerat l'alumne/a ha de ser capaç de:
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1.

2.
3.
4.
5.

Interpretar, d'una manera coherent, el contingut d'un text llatí de dificultat
mitjana aplicant els coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics de la llengua
llatina.
Identificar les principals realitzacions històriques, sòcio-polítiques, literàries i
culturals del poble romà, i assenyalar la seva repercussió a la història d'Occident.
Adonar-se que la llengua i la cultura clàssiques han perllongat la seva influència
en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors.
Reconèixer alguns elements de l’herència llatina i apreciar-los com una de les
claus per interpretar els esdeveniments històrics posteriors.
Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element
integrador de diferents corrents de pensament i productor de fets bàsics per a la
història d'Occident.

En concret, els objectius mínims que ha d’assolir un alumne/a per aprovar la matèria
de Llatí de 2n de Batxillerat són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Conèixer perfectament la morfosintaxi nominal i verbal. Conèixer les formes
pronominals, morfològica i sintàcticament, així com els graus de l’adjectiu.
Conèixer les formes verbals de la veu activa i passiva, simple i composta, així com
el mode subjuntiu i imperatiu.
Conèixer la morfosintaxi verbal del participi i l’infinitiu, així com l’ús de les
conjuncions més habituals.
Saber traduir frases amb tota la informació morfosintaxi esmentada i saber
diferenciar la subordinació. Saber utilitzar el diccionari per trobar la informació.
Traduir a la llengua pròpia un text de dificultat mitjana d'un autor llatí. Comentar
textos llatins de dificultat mitjana pertanyents a diversos gèneres literaris,
preferentment en prosa. Fer també retroversió de textos breus.
Aprenentatge d’un corpus de vocabulari d’unes cinc-centes paraules.
Conèixer regles de derivació de les paraules llatines a les llengües romàniques.
Estudi d’expressions llatines en el registre culte de la llengua pròpia.
Assenyalar els fets político-socials més importants de la història del poble romà,
aprofundint en l’època imperial.
Assenyalar les realitzacions tècniques i artístiques més importants del món romà
(urbanisme, edificis públics i edificis d’oci, religió, dret, art).
Conèixer els gèneres literaris llatins: teatre, historiografia, oratòria, èpica, lírica i
elegia. Estudiar les seves característiques principals i la de l’obra dels autors
llatins més importants de cada gènere.
Conèixer la cultura material romana a Hispània (Empúries, Bàrcino, Tàrraco i
Mèrida), així com els monuments romans més importants de tota la península.
Indicar alguns aspectes d'organització política, administrativa i jurídica que han
perdurat al llarg de la història d'Occident fins als nostres dies.
Interessar-se per la història de la llengua i la cultura llatines i per la idiosincràsia
del poble romà, per tal com proporciona informació sobre fets posteriors.
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15.

Valorar l'estudi del llatí com un suport important per al coneixement aprofundit
de la llengua pròpia i de les altres llengües que l'alumne coneix i com a eix
importador del saber.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
1r d’ESO
Dimensió comunicativa
1. Fer del català la llengua oral dins i fora de l’aula (Departament de català).
2. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix
la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.
3. Conversació per comprendre i per escriure textos i per reflexionar sobre els
processos de comunicació en tota mena de situacions.
4. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels
coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de comprensió i
expressió propis de tot procés d’aprenentatge i tant en activitats individuals
com en les del treball cooperatiu.
5. Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals,
escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació
pròxims als interessos de l’alumnat, amb atenció als narratius, descriptius i
conversacionals.
6. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de
l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels narratius,
descriptius i expositius de les diferents matèries curriculars.
7. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber
seleccionar i valorar les diferents informacions.
8. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives
diverses i de diferents contextos d’espai i temps: narratius, descriptius.
9. Composició de textos orals, escrits (en suport paper o digital) i audiovisuals
propis de l’àmbit acadèmic, especialment resums, exposicions senzilles i
conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenció especial als
narratius, descriptius i expositius.
10. Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit.
11. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi
ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia.
12. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge
de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la
construcció col·lectiva del coneixement.
Dimensió estètica i literària
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1. Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura
tradicional i popular adequades a l’edat seguint un itinerari literari que parteixi
dels coneixements previs del lector.
2. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la
lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.
3. Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de
simulació, versionat o elaboració a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos
models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
Dimensió plurilingüe i intercultural
1. Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat
personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i
l’aprenentatge.
2. Conscienciació de pertànyer a la comunitat lingüística, social i cultural catalana.
3. Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent,
en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques
d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet,
material de consulta).
4. Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i
cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.
2n d’ESO
Dimensió comunicativa
1. Fer del català la llengua oral dins i fora de l’aula (Departament de català).
2. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix
la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.
3. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals característiques de
les situacions acadèmiques, especialment per sol·licitar ajut i per a les gestions
de les tasques escolars i les interaccions pròpies dels intercanvis d’opinió i de
l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges de les diferents matèries
curriculars.
4. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment
i finalització de les interaccions.
5. Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals,
escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació
pròxims als interessos de l’alumnat, amb atenció als expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, instructius i argumentatius.
6. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de
l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels narratius,
descriptius, expositius, instructius i argumentatius de les diferents matèries
curriculars i amb atenció a l’obtenció d’informació de diferents mitjans.
7. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber
seleccionar i valorar les diferents informacions.
8. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives
diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius de fets, explicatius
d’idees i conceptes, instructius i argumentatius.

132

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

9. Utilització d’esquemes senzills en l’estructuració dels textos orals, escrits i
audiovisuals que ajudin a l’estructuració de les idees.
10. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text,
programes de presentació, diccionaris electrònics, correctors.
11. Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit.
12. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge
de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la
construcció col·lectiva del coneixement.
Dimensió estètica i literària
1. Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d’obres de
literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat seguint
un itinerari literari que parteixi dels coneixements previs del lector.
2. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari
abans, durant i després de la lectura.
3. Utilització progressivament i de manera autònoma de la biblioteca del centre,
de les biblioteques virtuals i webs per al foment i orientació de la lectura.
Dimensió plurilingüe i intercultural
1. Conscienciació de pertinença a la comunitat lingüística, social i cultural catalana
i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.
2. Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i
costums dels llocs d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules.
3. Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres
llengües, especialment amb les de l'entorn més pròxim, i plantejar possibles
solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

3r d’ESO
Dimensió comunicativa
1. Fer del català la llengua oral dins i fora de l’aula (Departament de català).
2. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix
la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.
3. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals (sobretot en l’ús de
les TIC) que són necessàries per a l’organització i gestió de les tasques
acadèmiques, per a la recerca i exposició d’informació, per als intercanvis
d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges de les diferents
matèries curriculars.
4. Reflexió sobre les diferències entre els usos orals informals i formals de la
llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats.
5. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment
i finalització de les interaccions i desenvolupament de les de les dificultats de
comunicació amb l’ús d’elements verbals i no verbals que faciliten la realització
de les interaccions necessàries per aprendre.
6. Anàlisi de seqüències audiovisuals que reflecteixen la relació entre els recursos
visuals i sonors i els elements verbals, i adquisició de criteris bàsics per tal
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d’observar, interpretar, analitzar, valorar i prendre postura davant dels
missatges audiovisuals.
7. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut
dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts
diverses: 1) escrites: cerca bibliogràfica i documental en llibres, enciclopèdies,
revistes, diaris; 2) l’estratègia prèvia a l’ús dels cercadors d’Internet; 3) fonts
audiovisuals i electròniques de comunicació: CD-ROM, DVD i altres.
8. Presentació ordenada i clara d’informacions elaborades en les activitats
acadèmiques amb l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la
comunicació, amb atenció especial al llenguatge audiovisual que cal utilitzar
per a una comunicació eficaç.
9. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els
signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament del
lector respecte del text llegit.
10. Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes
gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i amb
l’ús dels elements icònics que complementin i donin suport a la informació
verbal.
11. Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport
paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques,
tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.
12. Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i
escrita.
13. Reconeixement d’estratègies bàsiques per recordar, organitzar i revisar
vocabulari.
14. Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del
text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques.
15. Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció, de
les produccions orals, escrites i audiovisuals.
Dimensió estètica i literària
1. Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d’obres de
literatura juvenil i de la literatura clàssica adequades a l’edat seguint un
itinerari literari que parteixi dels coneixements previs del lector.
2. Coneixement d’obres significatives de la cultura literària catalana i castellana, a
partir de la lectura comentada de fragments, del visionat d’audiovisuals,
representacions teatrals o recitats poètics o audició de poemes musicats.
3. Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de
simulació, versionat o elaboració a partir de models, utilitzant alguns
aprenentatges adquirits a les lectures (adaptant els missatges “clàssics” a
l’actualitat , a un missatge més proper i propi o modificant-ne les formes o els
formats).
Dimensió plurilingüe i intercultural
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1. Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat
personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge
i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.
2. Conscienciació de pertinença a la comunitat lingüística, social i cultural catalana
i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.
3. Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures,
i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.
4t d’ESO
Dimensió comunicativa
1. Fer del català la llengua oral dins i fora de l’aula (Departament de català).
2. Participació activa i crítica en converses i situacions comunicatives orals pròpies
de l’àmbit acadèmic, especialment en aquelles necessàries per a la gestió
(planificació, seguiment avaluació i informe final) de les tasques pròpies de les
diferents matèries curriculars, per a la recerca i exposició d’informació, per als
intercanvis d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges.
3. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment
i finalització de les interaccions i desenvolupament de les dificultats de
comunicació amb l’ús d’elements verbals i no verbals que faciliten la realització
de les interaccions necessàries per aprendre.
4. Comprensió i interpretació de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida
quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació pròxims als
interessos de l’alumnat: argumentació ideològica, exposició d’idees i informes, i
administratius (carta a l’administració, instància, currículums, sol·licitud de
feina, carta de presentació, formularis).
5. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de
l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques de tots els tipus de
textos específics de les diferents matèries curriculars i amb atenció a l’obtenció
i comunicació d’informació dels diferents mitjans i suports utilitzats per a la
construcció del saber propi de cada disciplina.
6. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut
dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts
diverses: 1) escrites: bibliografia especialitzada, 2) en suport digital: bases de
dades i catàlegs digitals, 3) fonts audiovisuals i electròniques d’informació i
comunicació: documentals, reportatges, webs i altres amb continguts de les
diferents matèries curriculars.
7. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals a partir d’intencions i contextos
comunicatius diversos: argumentació ideològica, exposició de treballs i
informes, administratius (carta a l’administració, instància, currículums,
sol·licitud de feina, carta de presentació, emplenat de formularis) respectant
les normes adequades a cada situació, text i suport.
8. Utilització autònoma de la biblioteca-mediateca del centre, així com de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’informació i de
models per a la realització dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.
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9. · Ús dels elements formals en els treballs: les citacions bibliogràfiques i d’altres
fonts d’informació. L’índex i la paginació. Les referències intertextuals i
intratextuals. Les notes al peu de pàgina. L’organització dels títols, els capítols i
els apartats. La presentació escrita dels resultats: polidesa, correcció, els
marges, portada.
10. Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i
escrita.
11. Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del
text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques.
12. · Conscienciació de les aptituds i dificultats del progrés en l’aprenentatge
lingüístic i comunicatiu.
13. Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos
comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta.
14. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge
de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la
construcció col·lectiva del coneixement.
Dimensió estètica i literària
1. Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d’obres o
fragments de literatura catalana i castellana des de l’Edat Mitjana al segle XX
adequades a l’edat.
2. Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn, de les
biblioteques virtuals i webs per al foment i orientació de la lectura.
3. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la
lectura com a font de coneixement d’altres persones, èpoques i cultures.
Dimensió plurilingüe i intercultural
1. Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat
personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge
i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.
2. Conscienciació de pertinença a la comunitat lingüística, social i cultural catalana
i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.
3. Observació d’usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al
carrer, en la producció artística.
4. Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent
que se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb
persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles
(audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les matèries
curriculars.
5. Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres
llengües, especialment amb les de l'entorn més pròxim, i plantejar possibles
solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.
6. Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de
fórmules de cortesia en els intercanvis socials.
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7. Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de
discriminació i voluntat de superar els prejudicis.
Batxillerat
Objectius
Primer curs
1. Valorar les llengües com a mitjans per comunicar i per a la cohesió social, com a
eines d’aprenentatge, i com a instruments d’accés a l’oci i al plaer estètic.
2. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per
tal d’entendre’ls i d’interpretar-los d’acord amb els diferents contextos històrics i
socials.
3. Potenciar la capacitat d’imaginació i d’abstracció, per descobrir la literatura com a
via de representació i interpretació del món i de la vida, cosa que comporta un
enriquiment personal directament relacionat amb la capacitat per gaudir del plaer
estètic.
4. Expressar oralment, per escrit i amb l’ús d’altres mitjans complementaris, la reflexió
que genera la lectura i l’anàlisi de textos literaris.
5. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual i
més concretament de Catalunya i d’Espanya. Conèixer les característiques generals
dels períodes de la literatura en llengua catalana i castellana, així com els autors i les
obres rellevants.
6. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i
amb diferents finalitats, especialment en l’àmbit acadèmic. Prendre consciència de la
pròpia manera d’expressar-se per millorar l’eficàcia comunicativa.
7. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents,
emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i la
comunicació.
Batxillerat
Objectius
Segon curs
1. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió,
anàlisi i comentari de textos i, en general, en la millora de l’ús de la llengua.
2. Analitzar els diferents usos socials de les llengües i evitar els estereotips lingüístics
que comporten judicis de valor i prejudicis.
3. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de
diferent forma, necessàries per a la realització de les tasques, la construcció de
coneixements o la participació en la vida social.
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4. Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals propis dels diferents contextos de
la vida social i cultural, i especialment dels àmbits acadèmics i dels mitjans de
comunicació.
5. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents,
emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i la
comunicació.
6. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i
amb diferents finalitats, especialment en l’àmbit acadèmic. Prendre consciència de la
pròpia manera d’expressar-se per millorar l’eficàcia comunicativa.
Continguts
Primer curs
Els continguts de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana), en el primer
curs, se centren en la dimensió estètica i literària. Aquesta dimensió és un dels
apartats propis i fonamentals de la matèria i, tenint en compte la diversitat de suports
en què es poden presentar les obres, ha de ser l'origen i motor de moltes de les
activitats de la matèria. Els continguts tenen com a eix l'hàbit de la lectura i el
desenvolupament de la competència de lector literari (aspecte fonamental i eix per a
les activitats de reflexió i aprenentatge de la llengua i la literatura); els tòpics, els
moviments i els gèneres literaris; i l'expressió personal. La dimensió de la recerca i
tractament de la informació, present en els dos cursos, es pot considerar com una
part de la dimensió comunicativa orientada a la iniciació en el camp de la investigació,
que és un dels objectius centrals dels estudis superiors.
Dimensió estètica i literària
Participació en converses sobre textos literaris
1. Gestió fluida i espontània de les interaccions orals en la realització de comentaris
literaris i per a la construcció del coneixement.
2. Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el moment
adequat i col·laborant perquè la interacció sigui reeixida; també per defensar els punts
de vista personals sobre literatura amb precisió i respecte vers les altres persones.
3. Coneixement del registre oral formal i el seu ús en les exposicions individuals o de
grup, en les manifestacions argumentades pròpies de la interacció.
Comprensió de discursos literaris
1. Lectura, anàlisi i comprensió crítica de textos literaris, per tal d’interpretar
l’expressió de diferents contextos històrics i socials, i a fi que ajudin a l’enriquiment
personal i a la descoberta del plaer estètic.
2.Comentari interpretatiu de textos literaris rellevants de la nostra història, tot
relacionant-los amb els corrents estètics i literaris en els quals s’inscriuen i per fer la
comparació amb altres obres de la literatura universal. Consolidació de l’autonomia
lectora i valoració de la literatura per al coneixement d’altres mons, temps i cultures.
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3. Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i també de
biblioteques virtuals.
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
1. Elaboració d’un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels textos literaris,
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
2. Elaboració de textos amb voluntat literària a partir de l’anàlisi i la imitació tècnica de
models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d’anàlisi.
3. Planificació de l’estructura del discurs en relació amb els gèneres tradicionals: prosa,
poesia i teatre.
Coneixement dels textos clàssics de la literatura
1. Coneixement de la tradició literària (oral i escrita) a partir del contacte directe amb
el text i amb l’ajut complementari d’altres mitjans.
2. Identificació de la simbologia, dels estereotips i dels tòpics de l’imaginari col·lectiu
en textos literaris, i amb l’ajut de recursos audiovisuals (cançons, pel·lícules, etc.).
3. Identificació i contextualització de manifestacions literàries diverses en l’estructura
dels diferents gèneres literaris, tal com apareixen en els contextos històrics i culturals:
narratius, poètics, teatrals o d’altres.
4. Reflexió sobre els grans temes de la literatura, relacionant-los amb obres de gèneres
diversos i focalitzant-ho, bàsicament, en autors i autores contemporanis.

Continguts
Segon curs
En el segon curs, els continguts se centren en la dimensió comunicativa i la dimensió
plurilingüe i intercultural. La dimensió comunicativa planteja els eixos per a l'ús
comunicatiu de la llengua i dels llenguatges (elements compartits amb la resta de
matèries) amb els recursos necessaris per a la participació en interaccions i la
comprensió i producció de discursos orals, escrits i audiovisuals. La reflexió
metalingüística necessària per al control, comprensió i correcció de les produccions
apareix aquí com a clar referent de la funcionalitat que han de tenir aquests
coneixements, superant una visió purament gramaticalista de l'aprenentatge d'una
llengua. La dimensió de la recerca i tractament de la informació, present en els dos
cursos, es pot considerar com una part de la dimensió comunicativa orientada a la
iniciació en el camp de la investigació, que és un dels objectius centrals dels estudis
superiors.
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
1. Gestió fluida i espontània de les interaccions orals en la realització de comentaris
literaris i per a la construcció del coneixement.
2. Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el moment
adequat i col·laborant perquè la interacció sigui reeixida; també per defensar els punts
de vista personals sobre literatura amb precisió i respecte vers les altres persones.
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3. Coneixement del registre oral formal i el seu ús en les exposicions individuals o de
grup, en les manifestacions argumentades pròpies de la interacció.
Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals
1. Observació atenta de la varietat de discursos, identificació del registre lingüístic i del
gènere o tipologia, si escau, i anàlisi pragmàtica dels discursos per a una captació
rigorosa del contingut, a fi d’adoptar una posició crítica en la seva interpretació.
2. Lectura i treball sistemàtic de diversos discursos, amb interpretació guiada de les
idees complexes i posicionament crític davant el text literari, els mitjans de
comunicació o altres.
3. Identificació i contextualització de manifestacions mediàtiques diverses, amb
atenció especial a l’estructura dels gèneres literaris i periodístics.
4. Interpretació crítica de textos literaris, dels mitjans de comunicació i de la vida
acadèmica on es desenvolupin missatges amb referències socioculturals complexes.
5. Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i de les
biblioteques virtuals.
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
1. Cerca i elaboració de conceptes o idees útils per a l’organització i per al
desenvolupament general del discurs, i posicionament o comentari crític sobre la
informació elaborada.
2. Coneixement i ús de les tècniques de maneig de les idees per a l’elaboració de
discursos, aplicant els coneixements adquirits també en altres matèries: presa
d’apunts, pluja d’idees, ordenació en esquemes i mapes conceptuals, etc.
3. Planificació de l’estructura del discurs en relació amb els gèneres dins de cada
4. Organització del discurs en funció de l’ús de recursos verbals i no verbals
(audiovisuals) de suport, atenent al nivell d’interacció amb altres parlants (dialèctica,
correcció, assertivitat).
5. Coneixement i ús de les tècniques de comunicació audiovisual, tot relacionant els
elements verbals i no verbals amb l’expressió i la presentació de les idees, experiències
o sentiments.
6. Elaboració de missatges orals, escrits i audiovisuals a partir de les estructures de
cadascuna de les tipologies textuals o audiovisuals concretes.
7. Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència,
cohesió i correcció) com a base de regulació en l’elaboració de les produccions pròpies
i en la seva presentació final.
Coneixements per a la millora de la comprensió i expressió
1. Anàlisi i reconeixement de les exigències dels diferents tipus de text que possibiliti la
interiorització de les diverses regles de funcionament i el seu ús conscient.
2. Aplicació reflexiva de les característiques lingüístiques segons les diferents
necessitats discursives: persuasió, explicació, manament, expressió de la pròpia opinió,
narració, descripció objectiva de fets o situacions, etc.
3. Ús de connectors, tant per fer front a les necessitats anafòriques per aconseguir la
cohesió textual, com dels marcadors de les relacions entre els diferents segments
significatius (adverbis, locucions, conjuncions, preposicions, etc.).
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4. Anàlisi de les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència
dels textos i la seva adequació al context, amb una atenció especial als contextos
acadèmics i socials.
5. Reconeixement dels diferents nivells d’ús de la llengua i de les necessàries
convencions que cada ús comporta.
6. Ús de les normes ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques en la realització dels
textos propis.
7. Reconeixement i ús dels recursos lingüístics i paralingüístics d’inclusió dels discursos
i les aportacions dels altres en el propi (citacions, referències, etc.).
8. Reconeixement i ús de la correlació entre la imatge, el so, el gest i la paraula en els
productes comunicatius orals i audiovisuals.
9. Capacitat d’usar els coneixements sobre el funcionament de la llengua per a
l’autoavaluació i correcció de les produccions pròpies.
Dimensió de recerca i tractament de la informació
1. Elaboració de textos en la realització dels quals calgui la captació, selecció
processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels
resultats.
2. Identificació i localització de la informació contrastant el rigor i la credibilitat.
3. Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions i
ampliant el coneixement.
4. Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients.
5. Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del
coneixement dels canals de difusió.
6. Ús de les eines TIC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement.
7. Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (conèixer la
manera adequada de respectar els drets d’autoria, de citar adequadament les fonts
consultades seguint alguna norma acceptada, d’ús ètic de la informació obtinguda,
etc.).
Dimensió plurilingüe i intercultural
Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
1. Estratègies per a l’anàlisi dels recursos verbals i no verbals de les llengües que
s’utilitzen en la construcció de la comunicació o discurs oral, escrit o audiovisual.
2. Coneixement dels trets comuns i diferencials de les llengües, especialment de la
seva organització en sistemes interconnectats: el so (i els sistemes d’escriptura), les
paraules (creació i derivació, construcció de significats, els manlleus, les paraules
internacionals, etc.), la manera d’organitzar-les i les oracions (ordre de les paraules,
temps verbals, components de les oracions, etc.), i els discursos (connexions entre
idees o els diferents tipus de text).
3. Reflexió sobre els usos socials de la llengua. La llengua i el poder: sexisme, violència i
discriminació sociocultural en els usos lingüístics.
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Coneixement de les llengües
1. Reconeixement i valoració de la situació de les llengües al món. Famílies de llengües
i la seva evolució (naixement, vida i mort) i les polítiques que atenyen aquestes
situacions.
2. Coneixement de la situació lingüística a Europa, Espanya i Catalunya: les famílies de
llengües; llengües europees i les de l’emigració; les varietats dintre una llengua;
territoris on es parlen les llengües europees.
Comunicació en situacions multilingües
1. Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües,
especialment amb les de l’entorn més proper. Ús de les estratègies necessàries per
resoldre aquestes dificultats i altres que es poden produir en situacions d’interacció
multilingüe o pluricultural, tot acceptant les peculiaritats de les altres llengües o
cultures presents.
2. Identificació i adaptació a les característiques de les diferents cultures presents en
situacions multilingües; gestió de l’alternança de llengües (o de les varietats d’una
mateixa llengua) presents en aquestes situacions i de les rutines conversacionals
segons les necessitats de comunicació, de manera que es faciliti la cooperació per dur
a bon port la interacció.
3. Domini de la competència comunicativa en més d’una llengua per realitzar
intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües en situacions multilingües:
quotidianes en els mitjans de comunicació, al carrer o en l’ús de les TIC, en especial per
a la realització de tasques acadèmiques.
4. Ús del coneixement de les llengües romàniques com a bagatge que facilita l’accés a
altres llengües de la mateixa família, especialment en la comprensió de textos escrits.
Actituds i llengua
1. Consciència de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural on el català és
vehicle de cohesió social i per a la construcció de la identitat i de la cultura. Alhora
sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté
amb les llengües i cultures.
2. Valoració crítica i rebuig dels prejudicis relatius a les llengües: llengües fàcils i difícils;
llengües primitives i llengües de cultura; llengües sense gramàtica; llengües aptes per a
la ciència; llengües superiors i inferiors; llengües riques i matisades, i llengües pobres.
3. Valoració positiva i respecte vers les persones que parlen altres llengües o varietat
lingüística, amb interès per conèixer i apreciar la cultura, història, geografia, folklore,
literatura i costums dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a les aules.
4. Reconeixement i actitud crítica davant els missatges que suposin qualsevol tipus de
discriminació rebuig o negació d’altri, i voluntat de superar els prejudicis. Ús d’un
llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.
5. Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i
valoració de la riquesa que comporta l’acceptació de la varietat lingüística i cultural.
Continguts comuns amb altres matèries
Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.

142

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

LLENGÜES ESTRANGERES
Llengua anglesa (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO)
Llengua francesa (Optatives 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO)
- Les matèries de llengües estrangeres tenen com a objectiu el desenvolupament
de les capacitats següents:
- Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d'un mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l'enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips
lingüístics.
- Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les
llengües de l'escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i
elaboració d'informació, i en la transformació dels coneixements), per
expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les
riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.
- Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d'aprenentatge
de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a
porta oberta a altres persones i cultures.
- Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les
tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i
presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i
per participar en la vida social.
- Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o
audiovisualment, de manera coherent i adequada als contextos acadèmic,
social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.
- Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i
interactuar en llengua estrangera en situacions habituals de comunicació
adoptant una actitud adequada, participativa, oberta i respectuosa i amb un
cert nivell d'autonomia.
- Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l'activitat
acadèmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer,
d'enriquiment personal i de coneixement d'un mateix i del món, i consolidar
hàbits lectors.
- Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els
recursos estilístics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una
manera de simbolitzar l'experiència individual i col·lectiva.
- Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d'ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests
coneixements a les altres llengües que s'aprenen a partir de la reflexió sobre els
propis processos d'aprenentatge.
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-

Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d'Espanya i del món actual, i
valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una
riquesa cultural.
Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d'aprenentatge i d'us de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

OBJECTIUS 1r d'ESO
1. Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament,
utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació
i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.
2. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de
documents orals senzills, emesos cara a cara, o procedents de mitjans
audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat.
3. Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de
documents escrits senzills, en suport paper i digital, sobre continguts de
diverses àrees de coneixement i adequats a l'edat.
4. Produir textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció o amb
correcció ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models.
5. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de
funcionament.
6. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització,
intercanvi i presentació d'informació.
7. Utilitzar estratègies per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma.
8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la llengua, la
cultura i les formes de vida diferents a les pròpies.
9. Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.
OBJECTIUS 2n D'ESO
1. Participar en interaccions orals bàsiques per aconseguir comunicar de forma
entenedora, fent ús d'estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i
concloure intercanvis comunicatius.
2. Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges orals
emesos cara a cara, o en qualsevol suport sobre s coneguts.
3. Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, en
suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a l'edat i relacionats
amb els àmbits educatiu i personal.
4. Llegir textos breus de forma expressiva (rimes, poemes, cançons).
5. Produir de forma guiada textos orals breus, coherents i amb bona dicció que
siguin entenedors per a l'interlocutor.
6. Produir de forma guiada textos escrits, en diferents suports, de tipologia
diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lèxic
adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals
d'ortografia i de puntuació.
7. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua
estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument
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d'autoaprenentatge i d'autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites
i per comprendre les produccions dels altres.Utilitzar de forma guiada els
recursos digitals en la cerca, organització i presentació d'informació.
8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la cultura i
formes de vida diferents a la pròpia.
9. Participar en l'avaluació de les produccions pròpies i les dels altres.
10. Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.
OBJECTIUS 3r d'ESO
1. Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o
d'interès personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les
convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les
dificultats durant la interacció.
2. Ús de fòrmules característiques del llenguatge formal i de l'informal en les
comunicacions orals i escrites.
3. Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges i
documents autèntics incloent-hi els procedents dels mitjans de comunicació, i
semi-autèntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d'interès
dels àmbits personal i educatiu.
4. Comprendre la informació general i l'específica de diferents textos escrits,
autèntics i adaptats, d'extensió variada, i reconèixer la seva intenció
comunicativa.
5. Elaborar de forma semi-comtrolada textos de tipologia diversa, orals i escrits,
tenint cura del registre, el lèxic, les estructures, i alguns elements de cohesió i
coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris
o destinatàries.
6. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua
estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument
d'autoaprenentatge i d'autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites
i per comprendre les produccions dels altres.
7. Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per buscar
informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de
correu electrònic i per establir relacions personals orals i escrites, i mostrar
interès pel seu ús.
8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la cultura i
formes de vida diferents a la pròpia.
9. Participar en l'autocorrecció i l'avaluació de les produccions pròpies i les dels
altres, i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d'aprenentatge
de llengües.
10. Participar activament en el treball col·laboratiu.
OBJECTIUS 4t d'ESO
1. Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o
d'interès personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les
convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les
dificultats durant la interacció.
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2. Fer ús de fòrmules característiques del llenguatge formal i informal en les
comunicacions orals i escrites.
3. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents
autèntics, incloent-hi els procedents dels mitjans de comunicació i semiautèntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d'interès dels
àmbits personal i educatiu.
4. Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits,
autèntics i adaptats, d'extensió variada, i reconèixer la seva intenció
comunicativa.
5. Elaborar textos diversos, orals o escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les
estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació
entre idees i fer-los entenedors als destinataris o destinatàries.
6. Utilitzar de forma conscient, en contextos de comunicació variats, els
coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com
a instrument d'autocorrecció i d'autoavaluació de les produccions pròpies orals
i escrites i per comprendre les produccions dels altres.
7. Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per buscar
informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de
correu electrònic i per establir relacions personals orals i escrites, i mostrar
interès pel seu ús.
8. Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la cultura i
formes de vida diferents a la pròpia.
9. Participar en l'avaluació de les produccions pròpies i les dels altres i mostrar
una actitud activa i de confiança en la capacitat d'aprenentatge de llengües.
10. Participar activament en el treball col·laboratiu.
Llengua anglesa (1r i 2n Batxillerat)
Llengua francesa (Optativa 1r Batxillerat)
Anglès oral (Optativa 1r Batxillerat)
Les matèries de llengües estrangeres del batxillerat té com a finalitat el
desenvolupament de les capacitats següents:
1. Valorar les llengües estrangeres com a mitjans per comunicar, com a eines
d'aprenentatge, tant per accedir a altres coneixements i informació, com per
transformar-los o crear-ne de nous i com a instrument que obre possibilitats d'accés al
lleure i al plaer estètic.
2. Participar en converses cara a cara, telefòniques o electròniques amb parlants
nadius i no nadius sobre temes relatius a l'entorn on es mou l'aprenent, com ara els
estudis, el lleure, el dia a dia o els temes d'actualitat, i fer front a la major part de
situacions lingüístiques que poden aparèixer en el moment que la llengua objecte
d'aprenentatge esdevé la principal llengua de comunicació (viatges, intercanvis, etc.).
3. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre temes que són familiars o d'interès
personal i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i aportar raons
i explicacions de les opinions i projectes de manera breu i entenedora.
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4. Comprendre les idees principals d'informació oral i escrita clara sobre temes relatius
a l'entorn on es mou l'aprenent: els estudis, el lleure, el dia a dia, i de temes
d'actualitat.
5. Comprendre globalment i gaudir d'obres completes originals rellevants per als
aprenents, com ara contes o novel·les breus, pel·lícules, documentals, còmics,
cançons, produccions digitals, etc., fent servir, si escau, diferents tipus de suport
(diccionaris, glossaris, subtítols, etc.).
6. Desenvolupar una actitud de reflexió sobre la llengua en la comunicació amb la
finalitat de millorar les produccions pròpies i comprendre les dels altres, mostrant una
capacitat de raonament pròpia i esperit crític.
7. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge, de les estratègies per
aprendre i dels recursos a l'abast, i desenvolupar un grau d'autonomia tal que al final
de l'escolaritat permeti prosseguir l'aprenentatge de les llengües estrangeres
ensenyades al centre, i iniciar-se en l'aprenentatge d'altres llengües.
8. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques lligades a la realitat
lingüística i social de les comunitats que parlen la llengua estrangera, per tal
d'aconseguir una millor comprensió de cultures diferents de la pròpia, i una millor
comunicació amb els seus parlants, comprenent alhora el valor relatiu de les
convencions socioculturals.
9. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual.
Prendre consciència de les varietats d'ús de la llengua meta com a llengua primera,
segona o llengua de comunicació internacional en diferents zones geogràfiques del
món, i en diferents àmbits d'ús: comerç, ciència, lleure, relacions personals, etc.
10. Acceptar com a part ineludible de l'aprenentatge l'ansietat produïda quan es
troben entrebancs en la comunicació en llengua estrangera. Desenvolupar estratègies
per superar la inseguretat d'un mateix o mateixa, i sensibilitat envers les dificultats
dels parlants al·lòctons quan parlen la pròpia llengua.

MATEMÀTIQUES
1R. ESO
Competències i objectius per superar la matèria.
Assolir les següents competències del objectius explicats:
- Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, desenvolupament
d’estratègies, elaboració de conclusions)
- Raonament i prova (ús, anàlisi, comparació, selecció, efecte, decisió, formulació
de conjectures, càlcul, resolució)
- Comunicació i representació (argumentació, expressió, representació,
construcció, generació, utilització del vocabulari)
- Connexions (relació, transformació, interpretació, determinació, exploració)
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Els objectius a assolir són:
Nombres naturals:
1.1 Aplicació destra de les operacions aritmètiques amb nombres naturals.
1.2 Estimació prèvia de resultats en situacions reals i aproximació de mesures amb
nombres naturals.
1.3 Operacions amb potències.
1.4 Consideració i aplicació de la jerarquia en les operacions. Ús de diagrames
d’arbre per al comptatge.
1.5 Elaboració d’estratègies personals de càlcul mental.
1.6 Identificació de les operacions aritmètiques oportunes en contextos variats de
situacions problemàtiques.
Múltiples i divisors:
2.1 Relació entre els conceptes de múltiple i divisor.
2.2 Identificació de nombres primers.
2.3 Factoritzar un nombre.
2.4 Obtenció dels múltiples i divisors de nombres.
2.5 Càlcul de màxim divisor comú i del mínim múltiple comú de dos o més nombres.
2.6 Aplicar les propietats dels múltiples i divisors per resoldre problemes.
Fraccions:
3.1 Distingir si dues fraccions són equivalents i calcular fraccions equivalents a una
altra fracció.
3.2 Ampliar i simplificar fraccions i calcular la fracció irreductible d’una fracció.
3.3 Reduir fraccions a comú denominador.
3.4 Comparar i ordenar fraccions.
3.5 Aplicar la reducció a denominador comú per sumar i restar fraccions amb
denominador diferent.
3.6 Multiplicar fraccions.
3.7 Càlcul del quocient de dues fraccions.
3.8 Resoldre problemes quotidians amb nombres fraccionaris.
Nombres decimals:
4.1 Conèixer l’estructura del sistema de numeració decimal.
4.2 Ordenar nombres decimals i representar-los sobre la recta numèrica.
4.3 Conèixer les operacions entre nombres decimals i manejar-les amb soltesa.
4.4 Reconeixement dels diferents tipus de nombres decimals.
4.5 Obtenir l’expressió decimal exacta o periòdica d’una fracció qualsevol.
4.6 Resoldre problemes aritmètics amb nombres decimals.
Nombres enters:
5.1 Ordenar els nombres enters i representar-los en la recta numèrica.
5.2 Obtenir el valor absolut d’un nombre enter.
5.3 Trobar l’oposat d’un nombre enter.
5.4 Calcular sumes i restes amb nombres enters.
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5.5 Aplicar la regla dels signes per fer multiplicacions i divisions amb nombres
enters.
5.6 Manejar correctament la prioritat d’operacions i l’ús de parèntesis en l’àmbit
dels nombres enters.
Proporcionalitat i Percentatges:
6.1 Aplicació de la propietat fonamental de les fraccions equivalents per esbrinar el
valor desconegut.
6.2 Identificació de relacions de proporcionalitat directa i inversa.
6.3 Fer servir les raons entre quantitats per resoldre problemes en contextos reals.
6.4 Conèixer i aplicar tècniques específiques per resoldre problemes de
proporcionalitat.
6.5 Càlcul mental ràpid de percentatges senzills.
6.6 Relació entre percentatges, fraccions i decimals.
6.7 Comprendre el concepte de percentatge i calcular percentatges directes.
6.8 Resolució de problemes reals en que apareguin els percentatges.
Sistema Mètric Decimal:
7.1 Conèixer les unitats de bàsiques de mesura i els seus múltiples i submúltiples.
7.2 Fer canvis d'unitats en mesures de longitud, capacitat, massa, superfície i volum.
7.3 Passar diferents mesures de forma complexa a incomplexa i viceversa.
7.4 Obtenir el volum d'un cub com a extensió de les unitats de volum.
7.5 Reconèixer la relació entre mesures de volum i capacitat.
7.6 Resoldre problemes quotidians en què s'ha de treballar amb diferents unitats i
convertir-les.
Rectes angles i Sistema Sexagesimal:
8.1 Distingir entre recta, semirecta i segment.
8.2 Reconèixer les diferents posicions que poden tenir dues rectes en el pla.
8.3 Realitzar construccions geomètriques senzilles amb ajuda dels instruments de
dibuix.
8.4 Traçar de la mediatriu d’un segment i la bisectriu d’un angle.
8.5 Identificar relacions de simetria.
8.6 Mesurar, traçar i classificar angles.
8.7 Operar amb mesures d’angles en el Sistema Sexagesimal.
8.8 Resoldre problemes de la vida real que impliquin operacions amb angles i
temps.
Polígons i Circumferències:
9.1 Classificar els polígons segons els seus costats i angles.
9.2 Realitzar construccions geomètriques senzilles amb ajuda dels instruments de
dibuix.
9.3 Mesurar, traçar i classificar triangles, quadrilàters i altres polígons.
9.4 Aplicar el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics.
9.5 Descriure els elements dels polígons regular: centre radi i apotema.
9.6 Aplicar les propietats dels paral·lelograms en la resolució de problemes.
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9.7 Reconèixer les diferents posicions que poden tenir una recta i una
circumferència, i dues circumferències.
Perímetres i Àrees:
10.1 Determinar el perímetre d'un polígon.
10.2 Calcular la longitud d'una circumferència i la longitud d'un arc de
circumferència.
10.3 Obtenir l'àrea d'un triangle, d'un quadrilàter i de qualsevol polígon regular.
10.4 Obtenir l'àrea d'un cercle i l'àrea d'un sector circular expressat en graus.
10.5 Resoldre problemes de la vida quotidiana en que s'hagi d'obtenir el perímetre
o l'àrea d'un polígon o la longitud d'una circumferència o l'àrea d'un cercle.
Poliedres i Cossos de Revolució:
11.1 Identificar els elements principals dels poliedres regulars, els prismes i les
piràmides.
11.2 Conèixer la fórmula d'Euler.
11.3 Mesurar superfícies i volums de cossos diferents.
11.4 Distingir els elements principals dels cossos de revolució.
11.5 Utilització d’un vocabulari adequat per transmetre informacions sobre mesures
de superfícies i volums.
11.6 Utilització amb traça dels instruments de mesura.
Estadística i Probabilitat:
12.1 Representar i interpretar diferents tipus de gràfics.
12.2 Lectura i interpretació de taules de freqüències.
12.3 Realització d’experiències aleatòries.
12.4 Obtenir l'espai mostral d'un experiment aleatori.
12.5 Calcular la probabilitat de diferents esdeveniments aplicant la regla de Lapace.
12.6 Determinar la mitjana aritmètica, la mediana i la moda d'un conjunt de dades
fent servir les freqüències absolutes.
Objectius mínims per superar l’examen de suficiència.











Saber calcular operacions amb nombres naturals i operacions combinades
senzilles.
Saber operar amb potències.
Saber aplicar les operacions aritmètiques amb fraccions senzilles.
Saber calcular operacions amb nombres decimals.
Saber calcular operacions amb nombres enters.
Saber calcular percentatges i regles de tres i resoldre problemes senzills.
Saber utilitzar el sistema mètric decimal.
Saber utilitzar el sistema sexagesimal.
Saber calcular àrees i perímetres de diversos polígons.
Reconèixer figures en l’espai: prismes, piràmides, cilindres, cons, esferes.

150

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

2N. ESO
Competències i objectius per superar la matèria.
Assolir les següents competències del objectius explicats:
Resolució de problemes
Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció, representació,
generació, utilització del vocabulari)
Connexions (relació, transformació, interpretació, determinació, exploració)
Els objectius a assolir són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconèixer la presència dels nombres enters en diferents contextos.
Calcular el valor absolut d’un nombre enter.
Ordenar un conjunt de nombres enters.
Fer sumes, restes, multiplicacions i divisions de nombres enters.
Calcular i fer operacions amb potències amb base entera.
Calcular l’arrel quadrada d’un nombre natural.
Fer operacions combinades de nombres enters amb i sense parèntesis,
respectant la jerarquia de les operacions.
8. Trobar tots els divisors d’un nombre enter.
9. Calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple d’un conjunt de
nombres enters.
10. Reconèixer i utilitzar les diferents interpretacions d’una fracció.
11. Trobar la fracció d’un nombre.
12. Distingir si dues fraccions són equivalents i calcular fraccions equivalents a una
de donada.
13. Amplificar fraccions.
14. Simplificar fraccions fins a obtenir-ne la fracció irreductible.
15. Reduir fraccions a comú denominador.
16. Comparar fraccions.
17. Sumar i restar fraccions.
18. Multiplicar fraccions, aplicar la propietat distributiva i extreure’n el factor
comú.
19. Comprovar si dues fraccions són inverses i obtenir la fracció inversa d’una de
donada.
20. Dividir dues fraccions.
21. Calcular la potència i l’arrel quadrada d’una fracció.
22. Resoldre problemes de la vida real en què apareguin fraccions.
23. Classificar nombres decimals.
24. Obtenir l’expressió decimal d’una fracció.
25. Reconèixer el tipus de decimal que correspon a una fracció en funció del seu
denominador.
26. Comparar nombres decimals.
27. Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres decimals.
28. Fer servir l’algoritme de l’arrel quadrada per calcular l’arrel d’un nombre.
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29. Arrodonir i truncar nombres decimals fins a un grau d’aproximació determinat.
30. Fer servir el sistema sexagesimal per mesurar temps i angles.
31. Distingir entre expressions complexes i incomplexes per mesurar temps i
angles, i passar d’unes a altres.
32. Fer sumes i restes de mesures d’angles i de temps.
33. Multiplicar una mesura de temps o d’un angle per un nombre enter.
34. Dividir una mesura de temps o d’un angle entre un nombre enter.
35. Aplicar el sistema sexagesimal a qüestions relacionades amb la vida quotidiana.
36. Operar amb monomis.
37. Reconèixer els polinomis com la suma de monomis.
38. Determinar el grau d’un polinomi.
39. Obtenir el valor numèric d’un polinomi.
40. Sumar, restar i multiplicar polinomis.
41. Dividir un polinomi entre un monomi.
42. Desenvolupar les igualtats notables: quadrat d’una suma, quadrat d’una
diferència i suma per diferència.
43. Utilitzar models geomètrics per explicar relacions algebraiques.
44. Distingir entre unitats i equacions.
45. Comprovar si un nombre és o no solució d’una equació.
46. Obtenir equacions equivalents a una de donada.
47. Resoldre equacions de primer grau.
48. Reconèixer sistemes d’equacions lineals amb dues equacions i dues incògnites.
49. Resoldre sistemes d’equacions lineals fent servir mètodes diferents.
50. Utilitzar les equacions i els sistemes per resoldre problemes.
51. Determinar si dues raons formen proporció.
52. Distingir si dues magnituds són directament proporcionals.
53. Resoldre problemes reals que impliquin l’ús d’una regla de tres simple directa o
de la reducció a la unitat.
54. Determinar si dues magnituds són inversament proporcionals.
55. Resoldre problemes reals que impliquin l’ús d’una regla de tres simple inversa o
de la reducció a la unitat.
56. Trobar el tant per cent d’una quantitat.
57. Calcular augments i disminucions percentuals.
58. Calcular la raó de dos segments i distingir si són proporcionals o no ho són.
59. Reconèixer segments iguals compresos entre línies paral·leles, i aplicar el
teorema de Tales en contextos diferents.
60. Dividir un segment en parts iguals, obtenir el segment quart proporcional i
dividir un segment en parts proporcionals a altres segments donats.
61. Reconèixer triangles en posició de Tales, com a pas previ a la semblança de
triangles.
62. Distingir i aplicar els criteris de semblança de triangles.
63. Construir polígons semblants.
64. Aplicar les semblances en mapes i plànols, i treballar amb escales.
65. Calcular la raó de semblança entre dos segments donats.
66. Aplicar el teorema de Tales en la resolució de diferents problemes geomètrics i
de la vida real.
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67. Dividir un segment en parts proporcionals a altres de donats.
68. Distingir si dos triangles estan en posició de Tales o no.
69. Fer servir criteris de semblança de triangles en diferents contextos per resoldre
problemes.
70. Determinar si dos polígons són semblants o no, i obtenir-ne la raó de
semblança.
71. Construir una figura semblant a una altra de donada.
72. Utilitzar escales de manera adequada en el càlcul de longituds sobre plànols o
mapes a partir de longituds reals, i viceversa.
73. Aplicar el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics i de la
vida real.
74. Calcular l’àrea de qualsevol polígon.
75. Obtenir l’àrea de figures circulars.
76. Trobar la suma dels angles interiors d’un polígon, i si el polígon és regular, la
mesura de cada angle i la de l’angle central.
77. Definir les classes d’angles en la circumferència.
78. Distingir els poliedres regulars, els prismes i les piràmides i els seus elements.
79. Calcular l’àrea de prismes i piràmides, i aplicar les fórmules en la resolució de
problemes geomètrics i de la vida quotidiana.
80. Reconèixer els tipus de cossos de revolució més senzills.
81. Distingir els elements dels cossos de revolució.
82. Calcular l’àrea de cilindres i cons, i aplicar les fórmules en la resolució de
problemes geomètrics i de la vida quotidiana.
83. Mesurar el volum d’un cos fent servir diverses unitats de mesura.
84. Passar d’unes unitats de volum a unes altres.
85. Expressar el volum en la unitat adequada al context en què es treballa.
86. Relacionar les unitats de volum, capacitat i massa de l’aigua destil·lada.
87. Definir el concepte de densitat.
88. Resoldre problemes en què apareguin unitats de volum i de massa de
substàncies amb densitats diferents.
89. Calcular el volum dels poliedres.
90. Trobar el volum dels cossos de revolució.
91. Plantejar i resoldre problemes reals per mitjà del càlcul de volums.
92. Localitzar punts en el pla i representar-los fent servir coordenades cartesianes.
93. Treballar amb l’expressió algebraica, la taula i la gràfica d’una funció, i passar
d’unes a altres.
94. Interpretar relacions funcionals senzilles, i distingir les variables que hi
intervenen.
95. Determinar les característiques de les gràfiques: domini, punts de tall amb els
eixos, continuïtat, creixement i decreixement, màxims i mínims...
96. Representar i reconèixer funcions de proporcionalitat directa i inversa.
97. Reconèixer i valorar la utilitat dels llenguatges gràfics per representar i resoldre
problemes de la vida quotidiana i de l’àmbit científic.
98. Obtenir el recompte d’una sèrie de dades per formar una taula i estudiar-ne les
propietats.
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99. Distingir entre freqüència absoluta i relativa d’una dada, i calcular totes dues
freqüències.
100. Representar gràficament un conjunt de dades.
101. Interpretar gràfics d’estadístiques.
102. Determinar la mitjana aritmètica d’un conjunt de dades.
103. Calcular la mediana i la moda d’un conjunt de dades.
104. Calcular el rang i la desviació mitjana.
105.
106. Reconèixer situacions d’incertesa en la vida quotidiana.
107. Distingir alguns termes del llenguatge de l’atzar.
108. Calcular la probabilitat d’esdeveniments fent servir la regla de Laplace.
109. Reconèixer la utilitat del diagrama d’arbre en contextos de probabilitat.
110.

Objectius mínims per superar l’examen de suficiència.


















Saber calcular operacions amb nombres enters i operacions combinades
senzilles.
Saber calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de dos nombres
enters.
Saber operar amb potències.
Saber aplicar les operacions aritmètiques amb fraccions senzilles.
Saber calcular operacions amb nombres decimals.
Saber calcular percentatges i regles de tres i resoldre problemes senzills.
Saber utilitzar el sistema mètric decimal.
Saber utilitzar el sistema sexagesimal.
Saber reconèixer els polinomis com la suma de monomis.
Saber obtenir el valor numèric d’un polinomi.
Saber sumar i restar polinomis.
Saber resoldre equacions de primer grau senzilles.
Saber reconèixer sistemes d’equacions lineals amb dues equacions i dues
incògnites.
Saber calcular àrees i perímetres de diversos polígons.
Reconèixer figures en l’espai: prismes, piràmides, cilindres, cons, esferes.
Saber distingir els poliedres regulars, els prismes i les piràmides i els seus
elements.
Saber localitzar punts en el pla i representar-los fent servir coordenades
cartesianes.

3R. ESO
Competències i objectius per superar la matèria.
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Assolir les següents competències del objectius explicats:
- Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, desenvolupament
d’estratègies, elaboració de conclusions)
- Raonament i prova (ús/utilització, anàlisi, comparació, selecció, efecte, decisió,
formulació de conjectures, resolució, càlcul, aproximació històrica)
- Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció,
representació, generació, utilització del vocabulari)
- Connexions (relació, transformació, interpretació, determinació, exploració)
Els objectius a assolir són:
1. Comprendre els nombres i les diferents formes de representació
2. Nombres racionals.
3. Relació i transformació entre fracció i decimal, aproximació per excés i per
defecte, representació sobre la recta.
4. Utilització de nombres grans i nombres molt petits en la resolució de problemes
en diferents contextos.
5. Expressió de nombres grans i nombres molt petits: llenguatge verbal,
representació gràfica i notació científica.
6. Comprendre el significat de les operacions
7. Efecte produït per la multiplicació, la divisió i el càlcul amb potències
d’exponent enters en l’ordre de magnitud de les quantitats.
8. Propietats de les operacions amb potències d’exponent enter i relació amb el
càlcul en la resolució d’equacions i en la resolució de problemes.
9. Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables.
10. Ús de la notació científica per a grans nombres i nombres molt petits.
11. Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs amb
nombres racionals (decimals i fraccions), grans nombres i nombres molt petits i
comparació amb els resultats obtinguts a través de càlculs exactes.
12. Comprendre patrons, relacions i funcions.
a. Anàlisi de funcions d’una variable: domini de definició,
creixement/decreixement i punts de tall amb els eixos, incloent-hi les
funcions lineals i de proporcionalitat inversa.
b. Construcció d’una gràfica d’una expressió simbòlica, a partir d’una
gràfica més simple.
13. Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics.
a. Relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals, posant especial
atenció en el significat de l’ordenada a l’origen i del pendent.
b. Resolució d’equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions lineals amb
fluïdesa. Interpretació gràfica.
14. Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i en la
resolució de problemes, particularment els que presenten relacions lineals.
a. Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions
quantitatives
b. Ús d’expressions simbòliques, particularment lineals, per a representar
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relacions que provenen de diferents contextos.
c. Elaboració de conclusions raonables d’una situació, un cop modelitzada,
particularment en situacions lineals.
15. Analitzar el canvi en contextos diversos.
a. Utilització de gràfiques o taules de valors per analitzar la naturalesa dels
canvis quantitatius en relacions lineals.
16. Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques.
a. Relació entre perímetres, àrees i volums de figures semblants de tres
dimensions.
b. Ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança.
17. Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions
matemàtiques.
a. Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala.
18. Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i
processos de mesura.
19. Presa de decisió sobre unitats i escales apropiats en la resolució de problemes
que impliquin mesures.
20. Utilització del nombres decimals per expressar una mesura i relació entre el
nombre de decimals i el grau de precisió de la mesura.
21. Utilització de la proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir mesures
indirectes.
22. Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer
estimacions raonables.
23. Utilització d’instruments per a mesurar angles i longituds a la realitat i aplicació
a la resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, fent estimacions
prèvies de les mateixes.
24. Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar
dades rellevants per respondre-les.
25. Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència i
representativitat.
26. Distinció entre variables discretes i contínues.
27. Agrupació en classes o intervals.
28. Histogrames i polígons de freqüències. Identificació del gràfic més adequat
d’acord amb les dades que cal presentar.
29. Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades.
a. Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana.
30. Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades.
a. Utilització d’observacions relatives a les diferències entre dues mostres
per a la formulació de conjectures sobre les poblacions d’on han estat
extretes.
31. Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat .
a. Interpretació d’experiments aleatoris.
b. Successos i espai mostral. utilització del vocabulari adequat per a
descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.
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Objectius mínims per superar l’examen de suficiència.
1. Saber calcular operacions amb fraccions.
2. Saber calcular percentatges.
3. Saber operar amb potències i conèixer les propietats.
4. Conèixer les equacions de primer grau i saber trobar la solució.
5. Conèixer les equacions de segon grau i saber trobar les solucions.
6. Conèixer els sistemes de equacions de primer grau. Obtenir les solucions.
7. Reconèixer figures en l’espai: prismes ,piràmides ,cilindres ,cons,esferes .
8. Obtenir una representació gràfica de la funció y=mx+n i de la funció quadràtica.
9. Saber calcular paràmetres estadístics elementals.

4R. ESO
Competències i objectius per superar la matèria.
Assolir les següents competències del objectius explicats:
- Resolució de problemes
- Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció,
representació, generació, utilització del vocabulari)
- Connexions (relació, transformació, interpretació, determinació, exploració)
Els objectius a assolir són:
1.
2.
3.
4.
5.

Expressar una fracció en forma decimal.
Obtenir la fracció generatriu d’un nombre decimal.
Utilitzar la relació entre els nombres racionals i els nombres decimals periòdics.
Representar nombres racionals a la recta numèrica.
Reconèixer els nombres irracionals com a nombres decimals il·limitats no
periòdics.
6. Representar, a la recta real, nombres reals i intervals.
7. Expressar intervals de nombres reals.
8. Obtenir una seqüència d’aproximacions decimals per defecte i per excés d’un
nombre irracional.
9. Aproximar nombres decimals mitjançant arrodoniment i truncament fins a un
ordre donat.
10. Trobar l’error absolut i l’error relatiu d’una aproximació.
11. Calcular la cota d’error d’una aproximació.
12. Obtenir aproximacions fent servir la calculadora.
13. Expressar nombres en notació científica i operar-hi.
14. Operar amb potències de base real i exponent natural.
15. Determinar el signe d’una potència a partir de la seva base i el seu exponent.
16. Calcular potències d’exponent enter.
17. Operar amb potències de base real i exponent enter.
18. Reconèixer les parts d’un radical i el seu significat.
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19. Obtenir radicals equivalents a un de donat.
20. Expressar un radical com a potència d’exponent fraccionari, i a la inversa.
21. Operar amb radicals.
22. Racionalitzar expressions amb arrels al denominador.
23. Calcular i interpretar el valor numèric d’un radical.
24. Sumar i restar polinomis.
25. Multiplicar i dividir polinomis.
26. Aplicar la regla de Ruffini per dividir un polinomi entre el binomi (x - a).
27. Comprendre el concepte d’arrel d’un polinomi.
28. Calcular el valor numèric d’un polinomi i trobar-ne les arrels enteres.
29. Obtenir les arrels enteres d’un polinomi a partir dels divisors del terme
independent.
30. Calcular potències de polinomis.
31. Trobar la potència d’un binomi, utilitzant el triangle de Tartaglia.
32. Factoritzar un polinomi.
33. Identificar i simplificar fraccions algebraiques.
34. Fer operacions amb fraccions algebraiques.
35. Reconèixer les equacions de segon grau i classificar-les.
36. Resoldre equacions de segon grau completant quadrats i aplicant la fórmula
general.
37. Resoldre problemes mitjançant equacions de segon grau.
38. Reconèixer les inequacions de primer grau amb una incògnita, i els seus
elements, resoldre-les i representar-ne el conjunt solució.
39. Identificar les inequacions de primer grau amb dues incògnites, i obtenir-ne el
conjunt solució.
40. Aplicar les equacions i inequacions en la resolució de problemes.
41. Determinar les solucions d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites
gràficament i mitjançant els mètodes de substitució, igualació i reducció.
42. Classificar un sistema d’equacions lineals segons el seu nombre de solucions.
43. Resoldre sistemes d’equacions no lineals.
44. Resoldre sistemes d’inequacions de primer grau amb una incògnita i
representar el conjunt solució.
45. Aplicar els sistemes d’equacions i inequacions en la resolució de problemes.
46. Reconèixer quan dues figures són semblants.
47. Trobar la figura transformada d’una figura donada mitjançant una semblança.
48. Construir figures semblants.
49. Formular i aplicar el teorema de Tales.
50. Reconèixer i dibuixar triangles semblants.
51. Conèixer els criteris de semblança de triangles.
52. Aplicar criteris per determinar la semblança en triangles rectangles.
53. Resoldre problemes de semblança de figures planes.
54. Aplicar les tècniques de semblança als problemes de càlcul de distàncies entre
punts inaccessibles.
55. Estudiar el comportament de la raó de semblança entre les superfícies o els
volums de figures semblants.
56. Reconèixer i determinar les raons trigonomètriques d’un angle agut.
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57. Calcular les raons dels angles de 30º, 45º i 60º.
58. Fer servir la relació fonamental de la trigonometria.
59. Trobar les raons trigonomètriques d’un angle donat a partir d’una d’aquestes
raons.
60. Resoldre un triangle rectangle coneixent-ne dos costats o un costat i un angle
agut.
61. Utilitzar la calculadora per resoldre problemes trigonomètrics.
62. Aplicar la trigonometria en la resolució de problemes reals.
63. Obtenir les coordenades d’un vector a partir de les coordenades dels punts
origen i extrem.
64. Trobar el mòdul d’un vector, donades les seves coordenades.
65. Calcular, gràficament i analíticament, sumes i restes de vectors i el producte
d’un vector per un nombre.
66. Obtenir la distància entre dos punts del pla i calcular el punt mitjà d’un
segment.
67. Reconèixer i calcular l’equació vectorial d’una recta.
68. Conèixer i determinar les equacions paramètriques d’una recta.
69. Identificar i calcular l’equació contínua d’una recta.
70. Distingir i calcular l’equació general d’una recta.
71. Determinar la posició de dues rectes en el pla.
72. Obtenir analíticament distàncies entre dos punts i punts mitjans de segments
en el pla.
73. Obtenir analíticament rectes que compleixen determinades condicions en el
pla.
74. Comprendre el concepte de funció.
75. Expressar una funció de maneres diferents: taules, gràfics...
76. Obtenir una taula a partir de la gràfica d’una funció, i a l’inrevés.
77. Trobar el domini i el recorregut d’una funció, donada la seva gràfica o expressió
algebraica.
78. Representar i treballar amb funcions definides a trossos.
79. Identificar si una funció és contínua o no, i reconèixer-ne els punts de
discontinuïtat.
80. Determinar el creixement o el decreixement d’una funció.
81. Obtenir els màxims i els mínims d’una funció.
82. Distingir les simetries d’una funció.
83. Reconèixer si una funció és periòdica, i identificar-ne el període.
84. Distingir les funcions polinòmiques pel grau: de primer grau, les gràfiques de les
quals són rectes, i de segon grau, les gràfiques de les quals són paràboles.
85. Identificar i saber trobar els elements principals d’una paràbola: vèrtex i eix de
simetria.
86. Calcular els punts de tall d’una funció de segon grau amb els eixos de
coordenades.
87. Determinar el creixement i el decreixement d’una funció de segon grau.
88. Obtenir gràfiques de funcions de segon grau mitjançant translacions de la
gràfica de la funció y = ax2.
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89. Representar gràficament i analitzar qualsevol tipus de paràbola a partir de
l’estudi de les seves característiques.
90. Obtenir la gràfica d’una funció de proporcionalitat inversa a partir d’una taula o
de la seva expressió algebraica.
91. Reconèixer funcions de proporcionalitat inversa i traçar-ne les gràfiques, que
són hipèrboles.
92. Interpretar i representar una funció exponencial del tipus y = ax amb a > 0 i a ≠
1.
93. Interpretar i representar una funció exponencial del tipus y = ak·x amb k ≠ 0
94. Aplicar les propietats de les funcions exponencials en la resolució de
problemes.
95. Aplicar la fórmula de d’interès compost en la resolució de problemes.

Objectius mínims per superar l’examen de suficiència.

• Saber representar, a la recta real, els nombres reals.
• Expressar intervals de nombres reals.
• Obtenir aproximacions fent servir la calculadora.
• Expressar nombres en notació científica i operar-hi.
-Operar amb potències de base real i exponent natural.
1. Saber operar amb polinomis.
2. Aplicar la regla de Ruffini per dividir un polinomi entre el binomi (x - a).
3. Calcular el valor numèric d’un polinomi.
• Reconèixer les equacions de primer i segon grau.
• Resoldre equacions de primer i segon grau aplicant la fórmula general.
• Determinar les solucions d’un sistema de dues equacions amb dues incògnites.
• Reconèixer quan dues figures són semblants.
• Formular i aplicar el teorema de Tales.
Saber calcular les raons dels angles de 30º, 45º , 60º i 90º.
• Fer servir la relació fonamental de la trigonometria.
• Utilitzar la calculadora per resoldre problemes trigonomètrics.
• Obtenir les coordenades d’un vector a partir de les coordenades dels punts origen i
extrem.
• Trobar el mòdul d’un vector, donades les seves coordenades.
• Identificar i calcular l’equació contínua d’una recta.
• Distingir i calcular l’equació general d’una recta.
• Determinar la posició de dues rectes en el pla.
• Comprendre el concepte de funció.
• Expressar una funció de maneres diferents: taules, gràfics...
• Saber identificar si una funció és contínua o no, i reconèixer-ne els punts de
discontinuïtat.
• Determinar el creixement o el decreixement d’una funció.
• Distingir les funcions polinòmiques pel grau: de primer grau, les gràfiques de les
quals són rectes, i de segon grau, les gràfiques de les quals són paràboles.
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•
•
•

Identificar els elements principals d’una paràbola: vèrtex i eix de simetria.
Calcular els punts de tall d’una funció de segon grau amb els eixos de coordenades.
Determinar el creixement i el decreixement d’una funció de segon grau.

MATEMÀTIQUES 1R DE BATXILLERAT
Objectius de referència per superar la matèria.
Aritmètica
1. Aplicar els conceptes d’aproximacions i errors a casos de mesura i a casos
d’aproximació numèrica.
2. Comprendre i aplicar la relació entre radical i potència.
3. Adquirir agilitat en les operacions amb radicals: simplificar, treure factors,
racionalitzar, reduir a índex comú, racionalitzar.
4. Comprendre el concepte de logaritme i el perquè de les propietats
fonamentals, així com obtenir agilitat en l’operació amb logaritmes. Aplicar
el canvi de base.
Àlgebra
1. Operar amb polinomis: suma, producte i quocient.
2. Aplicar la regla de Ruffini per factoritzar un polinomi i determinar-ne les arrels.
3. Resoldre equacions: de primer grau; de segon grau; biquadrades; racionals;
exponencials; logarítmiques; irracionals. Identificar davant de quin tipus
d’equació s’està i, sobretot, comprovar les solucions: satisfan l’equació (o la
inequació) original? S’han introduït altres falses solucions en el procés
algebraic?
4. Resoldre sistemes de dues equacions lineals, i sistemes senzills de dues
equacions on una equació (o totes dues) és no lineal. Distingir els sistemes
d’equacions lineals dels no lineals, conjecturar quantes solucions podem
esperar trobar, i raonar quina tècnica de resolució és la més efectiva: aïllar i
substituir?; aplicar una reducció?, etc.
5. Resoldre inequacions de primer grau amb una incògnita.
6. Aplicar la factorització i la discussió segons els signes dels factors a les
inequacions de segon grau.
Trigonometria
1. Resoldre triangles, ja siguin rectangles o no. Raonar en quines situacions cal
aplicar quin teorema.
2. Reduir un angle qualsevol al primer quadrant.
Funcions elementals
1. Identificar les funcions bàsiques de dues maneres: la primera, per la
fórmula; la segona, per la representació gràfica. Relacionar expressió
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analítica i representació: recta, paràbola, hipèrbola, arrel quadrada,
exponencial, logaritme.
2. Representar una funció a partir de la fórmula i obtenir la fórmula a partir
de la representació gràfica.
3. Identificar i aplicar les transformacions elementals: quan es produeix una
translació vertical o horitzontal, quan una expansió o contracció.
Límits i continuïtat
1. Calcular límits de funcions polinòmiques i racionals en un punt i a l’infinit.
Resoldre indeterminacions de tipus senzill.
2. Identificar els tres tipus de discontinuïtat: evitable, de salt i asimptòtica.
3. Resoldre exercicis en què cal determinar paràmetres perquè una funció
sigui contínua.
4. Identificar i calcular les asímptotes de funcions racionals: verticals,
horitzontals i obliqües. Observant l’expressió analítica de la funció, preveure
amb seguretat o amb molta aproximació quantes asímptotes tindrà i de
quin tipus, abans d’entrar en el càlcul.
5. Obtenir una representació aproximada de funcions racionals a partir del
càlcul de les asímptotes i la situació de les branques infinites.
Derivades
1. Calcular funcions derivades aplicant les fórmules i les regles de derivació.
2. Calcular l’equació de la recta tangent a una corba polinòmica en una abcissa
determinada.
3. Calcular els extrems de funcions polinòmiques i racionals senzilles i aplicar
el criteri de la segona derivada per determinar el tipus d’extrem.
Geometria al pla
1. Comprendre, i aplicar-ho, quina informació cal per escriure quin tipus
d’equació de la recta (vectorial, paramètriques, contínua, implícita i
explícita), i a l’inrevés, quina informació proporciona cada equació (vector
director, punts de la recta, vector perpendicular, pendent...).
2. Utilitzar el producte escalar de dos vectors per calcular l’angle que formen i,
en particular, per determinar si són perpendiculars o no.
3. Determinar la posició relativa de dues rectes al pla: coincidents, secants o
paral·leles.
4. Resoldre problemes senzills en el pla mitjançant operacions amb vectors i
equacions de rectes.

MATEMÀTIQUES APLICADES LES CIÈNCIES SOCIALS 1R DE BATXILLERAT
Objectius per superar la matèria.
1. El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en funció de
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la situació objecte del càlcul.
Nombres
racionals
i
irracionals.
Aproximacions decimals en funció dels contextos. Errors absolut i relatiu. El
càlcul amb calculadora i ordinador. Resolució de problemes que impliquin
inequacions lineals amb una incògnita. L’ús dels intervals com una forma
d’expressar-ne els resultats.
2. Les progressions: un model per a l’estudi del interès simple i el compost.
Augments i disminucions en percentatge.
Progressions aritmètiques i
geomètriques: interès simple i compost.
Taxa
d’interès
anual
equivalent (TAE). Interpretació de diferents tipus d’operacions ofertes per
entitats financeres. El full de càlcul: una eina per resoldre problemes de
matemàtica financera. Anualitat de capitalització: plans de pensions i
d’amortització: hipoteques i préstecs personals.
Construcció i ús de
fulls de càlcul per fer taules d’amortització.
3. El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algebraiques,
per aplicar a l’estudi de funcions.
La simbologia dels polinomis i les
seves operacions. Arrels. Descomposició en factors.
4. Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser
models de fenòmens socials i econòmics.
Funcions a partir de taules i
gràfics. Aspectes globals d’una funció. Les funcions en la interpretació de
fenòmens socials i econòmics. Funcions polinòmiques de primer i segon
grau i de proporcionalitat inversa aplicades a les ciències socials.
Interpolació i extrapolació lineal.
Funcions definides a trossos. Una
primera idea de continuïtat, en contextos que comporten salts. El model de
creixement exponencial
enfront dels models lineals o quadràtics.
Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: models
exponencials. La funció exponencial. El creixement exponencial enfront
d’altres models de creixement. Concepte i propietats dels logaritmes lligats a
la resolució d’equacions exponencials.
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5. Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos socials.
Estadística descriptiva: aprofundiment en l’organització, tractament i
interpretació crítica de dades, gràfics i paràmetres.
Distribucions
bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades.
Interpretació de fenòmens socials i econòmics en els que intervenen
dues variables i estudi del grau de relació que tenen: núvols de punts,
correlació i regressió, interpolació i extrapolació mitjançant la recta de
regressió. Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics
per als càlculs dels paràmetres i les representacions gràfiques.
6. Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per
resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. Tècniques
de
recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre
a l’estudi de les combinacions. Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei
de l’atzar.
Definició clàssica de probabilitat. Llei de Laplace.
Esdeveniments independents en probabilitat. Experiències successives i
proves repetides. L’ajust d’una distribució estadística a un model de
probabilitat: la llei normal. Les diferents fases i tasques d’un treball
estadístic. El treball estadístic: recollir dades, organització, representació,
paràmetres de centralització i de dispersió, interpretació i treball
inferencial.

Objectius mínims per superar l’examen de suficiència.
1. El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en funció de
la situació objecte del càlcul.
Nombres racionals i irracionals.
2. Progressions aritmètiques i geomètriques: interès simple i compost.
3. El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algebraiques,
per aplicar a l’estudi de funcions.
La simbologia dels polinomis i les
seves operacions. Arrels. Descomposició en factors.
4. Les funcions en la interpretació de fenòmens socials i econòmics. Funcions
polinòmiques de primer i segon grau i de proporcionalitat inversa
aplicades a les ciències socials. Interpolació i extrapolació lineal.
Funcions definides a trossos.
5. Calcular equacions exponencials i logarítmiques
6. Anualitat de capitalització: plans de pensions i d’amortització:
hipoteques i préstecs personals.
7. Estadística descriptiva: aprofundiment en l’organització, tractament i
interpretació crítica de dades, gràfics i paràmetres.
Distribucions
bidimensionals.
8. Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per
resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. Tècniques
de
recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre
a l’estudi de les combinacions. Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei
de l’atzar. Definició clàssica de probabilitat. Llei de Laplace.

164

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

MATEMÀTIQUES DE 2N DE BATXILLERAT
Objectius de referència per superar la matèria.
LIMITS I CONTINUÏTAT
 LÍMITS: Comprendre el concepte de límit, límits infinits i finits.
 Efectuar operacions amb límits. Resoldre i comprendre el nombre e com a
límit. Resoldre indeterminacions, límits laterals finits i infinits.
 CONTINUÏTAT: Comprendre el concepte continuïtat en un punt i en un interval.
Identificar els tres tipus de discontinuïtat: evitable, de salt i asimptòtica.
Demostrar el teorema de Bolzano i les seves aplicacions.
DERIVADES I APLICACIONS
 DERIVADES: Entendre la taxa de variació mitjana. Comprendre els conceptes de
derivada en un punt i derivades laterals. Comprendre el concepte de la funció
derivada i la seva interpretació geomètrica.
 Utilitzar correctament les regles de derivació i saber calcular les derivades de
funcions potencials, derivades de funcions exponencials, derivades de funcions
logarítmiques, derivades de funcions trigonomètriques, derivades successives,
derivades de funcions implícites i la derivada de la funció inversa.
 Aplicar la regla d'hôpital, conèixer el teorema de roll i el teorema de Lagrange
així com les seves aplicacions.
 APLICACIONS: Calcular la recta tangent a una corba.
 Calcular la primera derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
monotonia de funcions o equacions, Trobar els màxims, mínims i punts
d’inflexió (comprendre la funcionalitat de la tangent horitzontal).
 Calcular la segona. derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
curvatura, identificar els màxims , mínims i punts d’inflexió (tg. obliqües).
Aplicar els càlculs d’extrems a l’optimització de funcions: màxims i mini’ns
absoluts.
REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS
 Identificar i calcular les asímptotes de funcions racionals: verticals, horitzontals
i obliqües. Observant l’expressió analítica de la funció, preveure amb seguretat
o amb molta aproximació quantes asímptotes tindrà i de quin tipus, abans
d’entrar en el càlcul.
 Entendre el concepte de funció. Trobar el seu domini.
 Efectuar operacions aritmètiques amb funcions. Trobar i comprendre la
composició de funcions. Trobar i calcular la funció inversa, les funcions tipus
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més normals, així com funcions de valor absolut i per trossos.
 Seguir correctament els passos del procediment per analitzar funcions: domini,
continuïtat, periodicitat i simetries, asímptotes verticals, horitzontals i obliqües,
talls amb els eixos, màxims, mínims relatius i monotonia, punts d’inflexió i
curvatura.
 Obtenir una representació gràfica de les funcions estudiades.
INTEGRAL INDEFINIDA I DEFINIDA
 INDEFINIDA: Entendre el concepte de definició d’integral i la seva
representació geomètrica. Utilitzar i comprendre les seves propietats.
 Entendre el concepte de diferencial d’una funció en un punt. Saber calcular
les primitives immediates de funcions potencials, logarítmiques,
exponencials, trigonomètriques (sin, cos, tg, cotg, arc sin, arc cos, arc tg).
 Saber utilitzar recursos per a l’integració de funcions racionals -arrels reals.
Saber utilitzar els mètodes de canvi de variable i integració per parts.
 DEFINIDA: Entendre el concepte i la definició d’integral definida així com la
seva interpretació geomètrica. Conèixer el teorema fonamental del càlcul.
Conèixer i saber calcular la regla de Barrow.
 Saber utilitzar les integrals definides per al càlcul d’àrees planes i per al
càlcul de volums.

ALGEBRA DE MATRIUS i SISTEMES D' EQUACIONS
 MATRIUS: Saber les definicions i tipus de matrius. Entendre la seva
utilització com a estructuració de dades.
 Calcular i operar en matrius.
 Aplicar les propietats de transposició de matrius. Saber calcular el rang
d’una matriu. Entendre la dependència i independència lineal.
 Entendre la utilitat i magnitud d’una matriu quadrades (unitat i inversa).
 Saber obtenir la matriu inversa.
 Sintetitzar en una matriu les equacions i sistemes d’equacions.
 Calcular la matriu associada.
 DETERMINANTS: resoldre determinats d’ordre dos i d’ordre tres. Saber les
seves propietats.
 SISTEMES D' EQUACIONS: Identificar i entendre el concepte d’equacions
lineals i la seva interpretació geomètrica. Saber calcular sistemes pel mètode
de Gauss, utilitzar la regla de Cramer i la discussió del teorema de Rouché.
Operar en sistemes amb paràmetres.
VECTORS EN L’ESPAI
 VECTORS: Conèixer les característiques dels vectors, la seva expressió
analítica.
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 Saber operar amb vectors, calcular el producte escalar de vectors i obtenir
l’ortogonalitat de vectors. Saber calcular el producte vectorial i producte
mixt de tres vectors. Entendre la dependència i independència lineal de
vectors bases al pla i a l’espai.
 RECTES I PLANS: Expressar algebraicament rectes i plans dins d’un sistema
de referència en l’espai. Saber utilitzar les aplicacions dels vectors a la
geometria: equacions de la recta, posicions relatives de dues i tres rectes,
equacions del pla i posicions relatives de plans i rectes.
 PROBLEMES MÈTRICS EN L’ESPAI: Calcular direccions de rectes i plans.
Calcular distàncies entre punts, rectes i plans. Trobar i mesurar angles, àrees,
volums i simetries.
 LLOCS GEOMÈTRICS: Obtenir analíticament figures planes o espacials
definides per una propietat. Reconèixer analíticament cada tipus de figura i
les característiques que la delimiten: Esfera: centre, radi, circumferència, ...

Continguts dels objectius mínims per superar l’examen de suficiència.
LIMITS I CONTINUÏTAT
 LÍMITS: Comprendre el concepte de límit, límits infinits i finits.
 Efectuar operacions amb límits. Resoldre i comprendre el nombre e com a
límit. Resoldre indeterminacions, límits laterals finits i infinits.
 CONTINUÏTAT: Comprendre el concepte continuïtat en un punt i en un
interval

DERIVADES I APLICACIONS
 DERIVADES: Comprendre els conceptes de derivada en un punt i derivades
laterals. Comprendre el concepte de la funció derivada i la seva interpretació
geomètrica.
 Utilitzar correctament les regles de derivació i saber calcular les derivades de
funcions potencials, derivades de funcions exponencials, derivades de funcions
logarítmiques, derivades de funcions trigonomètriques elementals.
 APLICACIONS: Calcular la recta tangent a una corba.
 Calcular la primera derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
monotonia de funcions o equacions, Trobar els màxims, mínims i punts
d’inflexió (comprendre la funcionalitat de la tangent horitzontal).
 Calcular la segona. derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
curvatura, identificar els màxims, mínims i punts d’inflexió .
REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS
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 Identificar i calcular les asímptotes de funcions racionals: verticals,
horitzontals i obliqües.
 Entendre el concepte de funció. Trobar el seu domini.
 Efectuar operacions aritmètiques amb funcions. Trobar i comprendre la
composició de funcions. Trobar i calcular les funcions tipus més normals.
 Seguir correctament els passos del procediment per analitzar funcions:
domini, continuïtat, periodicitat i simetries, asímptotes verticals,
horitzontals i obliqües, talls amb els eixos, màxims, mínims relatius i
monotonia, punts d’inflexió i curvatura.
 Obtenir una representació gràfica de les funcions més elementals.
INTEGRAL INDEFINIDA I DEFINIDA
 INDEFINIDA: Entendre el concepte de definició d’integral i la seva
representació geomètrica. Utilitzar i comprendre les seves propietats.
 Saber calcular les primitives immediates de funcions potencials,
logarítmiques, exponencials, trigonomètriques (sin,cos,tg,)
 DEFINIDA: Entendre el concepte i la definició d’integral definida així com la
seva interpretació geomètrica. Conèixer el teorema fonamental del càlcul.
Conèixer i saber calcular la regla de Barrow.
 Saber utilitzar les integrals definides per al càlcul d’àrees planes.

ALGEBRA DE MATRIUS i SISTEMES D' EQUACIONS
 MATRIUS: Saber les definicions i tipus de matrius. Entendre la seva utilització
com a estructuració de dades.
 Calcular i operar en matrius.
 Aplicar les propietats de transposició de matrius. Saber calcular el rang d’una
matriu. Entendre la dependència i independència lineal.
 Entendre la utilitat i magnitud d’una matriu quadrades (unitat i inversa).
 Saber obtenir la matriu inversa.
 Sintetitzar en una matriu les equacions i sistemes d’equacions.
 Calcular la matriu associada.
 DETERMINANTS: resoldre determinats d’ordre dos i d’ordre tres. Saber les seves
propietats.
 SISTEMES D' EQUACIONS: Identificar i entendre el concepte d’equacions lineals i
la seva interpretació geomètrica. Saber calcular sistemes pel mètode de Gauss,
utilitzar la regla de Cramer.
VECTORS EN L’ESPAI
 VECTORS: Conèixer les característiques dels vectors, la seva expressió
analítica.
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 Saber operar amb vectors, calcular el producte escalar de vectors i obtenir
l’ortogonalitat de vectors. Saber calcular el producte vectorial i producte
mixt de tres vectors. Entendre la dependència i independència lineal de
vectors bases al pla i a l’espai.
 RECTES I PLANS: Expressar algebraicament rectes i plans dins d’un
sistema de referència en l’espai. Saber utilitzar les aplicacions dels
vectors a la geometria: equacions de la recta, posicions relatives de
dues, equacions del pla i posicions relatives de plans i rectes.
 PROBLEMES MÈTRICS EN L’ESPAI: Calcular direccions de rectes i plans.
Calcular distàncies entre punts, rectes i plans. Trobar i mesurar angles,
àrees..

MATEMÀTIQUES APLICADES LES CIÈNCIES SOCIALS 2N DE BATXILLERAT

Objectius de referència per superar la matèria.
LIMITS I CONTINUÏTAT
 LÍMITS: Comprendre el concepte de límit, límits infinits i finits.
 Efectuar operacions amb límits. Resoldre i comprendre el nombre e com a
límit. Resoldre indeterminacions, límits laterals finits i infinits.
 CONTINUÏTAT: Comprendre el concepte continuïtat en un punt i en un
interval. Identificar els tres tipus de discontinuïtat: evitable, de salt i
asimptòtica. Demostrar el teorema de Bolzano i les seves aplicacions.
DERIVADES I APLICACIONS
 DERIVADES: Entendre la taxa de variació mitjana. Comprendre els conceptes de
derivada en un punt i derivades laterals. Comprendre el concepte de la funció
derivada i la seva interpretació geomètrica.
 Utilitzar correctament les regles de derivació i saber calcular les derivades de
funcions potencials, derivades de funcions exponencials, derivades de funcions
logarítmiques, derivades de funcions trigonomètriques, derivades successives,
derivades de funcions implícites i la derivada de la funció inversa.
 APLICACIONS: Calcular la recta tangent a una corba.
 Calcular la primera derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
monotonia de funcions o equacions, Trobar els màxims, mínims i punts
d’inflexió (comprendre la funcionalitat de la tangent horitzontal).
 Calcular la segona. derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
curvatura, identificar els màxims , mínims i punts d’inflexió (tg. obliqües).
Aplicar els càlculs d’extrems a l’optimització de funcions: màxims i mini’ns
absoluts.
REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS
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 Identificar i calcular les asímptotes de funcions racionals: verticals, horitzontals
i obliqües. Observant l’expressió analítica de la funció, preveure amb seguretat
o amb molta aproximació quantes asímptotes tindrà i de quin tipus, abans
d’entrar en el càlcul.
 Entendre el concepte de funció. Trobar el seu domini.
 Efectuar operacions aritmètiques amb funcions. Trobar i comprendre la
composició de funcions. Trobar i calcular la funció inversa, les funcions tipus
més normals, així com funcions de valor absolut i per trossos.
 Seguir correctament els passos del procediment per analitzar funcions: domini,
continuïtat, periodicitat i simetries, asímptotes verticals, horitzontals i obliqües,
talls amb els eixos, màxims, mínims relatius i monotonia, punts d’inflexió i
curvatura.
 Obtenir una representació gràfica de les funcions estudiades.
PROGRAMACIÓ LINEAL





Entendre el concepte de definició d’inequació.
Representació d´inequacions amb dues incògnites.
Comprendre el sistema d´inequacions lineals amb dues incògnites.
Aprendre a resoldre problemes de programació lineal per a dues variables.

ALGEBRA DE MATRIUS i SISTEMES D' EQUACIONS
 MATRIUS: Saber les definicions i tipus de matrius. Entendre la seva utilització
com a estructuració de dades.
 Calcular i operar en matrius.
 Aplicar les propietats de transposició de matrius. Saber calcular el rang d’una
matriu. Entendre la dependència i independència lineal.
 Entendre la utilitat i magnitud d’una matriu quadrades (unitat i inversa).
 Saber obtenir la matriu inversa.
 Sintetitzar en una matriu les equacions i sistemes d’equacions.
 Calcular la matriu associada.
 DETERMINANTS: resoldre determinats d’ordre dos i d’ordre tres. Saber les seves
propietats.
 SISTEMES D' EQUACIONS: Identificar i entendre el concepte d’equacions lineals i
la seva interpretació geomètrica. Saber calcular sistemes pel mètode de Gauss,
utilitzar la regla de Cramer i la discussió del teorema de Rouché. Operar en
sistemes amb paràmetres.

Continguts dels objectius mínims per superar l’examen de suficiència.
LIMITS I CONTINUÏTAT
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 LÍMITS: Comprendre el concepte de límit, límits infinits i finits.
 Efectuar operacions amb límits. Resoldre i comprendre el nombre e com a
límit. Resoldre indeterminacions, límits laterals finits i infinits.
 CONTINUÏTAT: Comprendre el concepte continuïtat en un punt i en un
interval
DERIVADES I APLICACIONS
 DERIVADES: Comprendre els conceptes de derivada en un punt i derivades
laterals. Comprendre el concepte de la funció derivada i la seva interpretació
geomètrica.
 Utilitzar correctament les regles de derivació i saber calcular les derivades de
funcions potencials, derivades de funcions exponencials, derivades de funcions
logarítmiques, derivades de funcions trigonomètriques elementals.
 APLICACIONS: Calcular la recta tangent a una corba.
 Calcular la primera derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
monotonia de funcions o equacions, Trobar els màxims, mínims i punts
d’inflexió (comprendre la funcionalitat de la tangent horitzontal).
 Calcular la segona. derivada i comprendre la seva utilitat en l’estudi de la
curvatura, identificar els màxims, mínims i punts d’inflexió .
REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS
 Identificar i calcular les asímptotes de funcions racionals: verticals, horitzontals
i obliqües.
 Entendre el concepte de funció. Trobar el seu domini.
 Efectuar operacions aritmètiques amb funcions. Trobar i comprendre la
composició de funcions. Trobar i calcular les funcions tipus més normals.
 Seguir correctament els passos del procediment per analitzar funcions: domini,
continuïtat, periodicitat i simetries, asímptotes verticals, horitzontals i obliqües,
talls amb els eixos, màxims, mínims relatius i monotonia, punts d’inflexió i
curvatura.
 Obtenir una representació gràfica de les funcions més elementals.

PROGRAMACIÓ LINEAL





Entendre el concepte d’inequació.
Representació d´inequacions amb dues incògnites.
Comprendre els sistemes d´inequacions lineals amb dues incògnites.
Resoldre problemes de programació lineal per a dues variables.

ALGEBRA DE MATRIUS i SISTEMES D' EQUACIONS
 MATRIUS: Saber les definicions i tipus de matrius. Entendre la seva utilització
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com a estructuració de dades.
Calcular i operar en matrius.
Aplicar les propietats de transposició de matrius. Saber calcular el rang d’una
matriu. Entendre la dependència i independència lineal.
Entendre la utilitat i magnitud d’una matriu quadrades (unitat i inversa).
Saber obtenir la matriu inversa.
Sintetitzar en una matriu les equacions i sistemes d’equacions.
Calcular la matriu associada.
DETERMINANTS: resoldre determinats d’ordre dos i d’ordre tres. Saber les seves
propietats.
SISTEMES D' EQUACIONS: Identificar i entendre el concepte d’equacions lineals i
la seva interpretació geomètrica. Saber calcular sistemes pel mètode de Gauss,
utilitzar la regla de Cramer.

MÚSICA
OBJECTIUS TERMINALS 1R ESO ( AMB PRIORITAT )
1- Observar, reconèixer i diferenciar els fonaments físics i psicològics del so,
utilitzant diferents recursos.
2- Identificar les qualitats del so ( altura, durada, intensitat i timbre ) com a
variables de la matèria primera de la música i aplicar-les a la creació i la percepció
musicals.
3- Reconèixer, identificar i relacionar els elements bàsics del llenguatge musical (
ritme, melodía, armonía, textura, dinàmica i timbre ).
4- Llegir i escriure els elements bàsics del llenguatge musical utilitzant la grafia
musical; conèixer la teoria que el regeix i la nomenclatura dels elements de grafia.
5- Relacionar i diferenciar les diferents qualitats del so en l’audició.
6- Reconèixer i diferenciar els elements constitutius del llenguatge musical: ritme,
melodía, harmonía, dinàmica, timbre i textura en les obres o en els fragments
musicals escoltats.
7- Aplicar les lleis més elementals de la teoria musical per fer les pròpies creacions
musicals.
8- Reconèixer l’estructura interna de determinades composicions organitzades
d’acord amb les anomenades formes repetitives, amb tornada i imitatives.
9 - Identificar les bases físico acústiques dels instruments treballats.
10- Classificar els instruments musicals d’acord amb els criteris de la classificació
sistemàtica.
11- Reconèixer de forma visual i auditiva les diferents famílies d’instruments, com
també els principals representants de cadascuna d’elles pel que fa a la música
culta, actual i tradicional.
12- Identificar els grups instrumentals i vocals amb més tradició.
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13-Respectar tot fet musical, acceptant criteris i gustos diferents dels propis, i
exposant el propi criteri amb argumentacions lògiques i raonades.
14-Valorar la interpretació i la recepció de música en directe.
15- Tenir cura dels materials de què es disposa per fer música.
16- Escoltar la música de forma solidària.

OBJECTIUS TERMINALS 3R ESO ( AMB PRIORITAT )
Els objectius de 1r d ‘ESO també són propis per 3r.

-

-

Distinguir, per mitjà de l’audició, els estils i les estètiques més importants de la
història de la música.
Situar cronològicament els compositors més representatius dels estils i de les
estètiques esmentats.
Relacionar l’obra musical amb el compositor que l’ha creada i amb la societat
que reflecteix.
Reconèixer l’estructura interna de determinades composicions musicals
organitzades d’acord amb les anomenades repetició per imitació i per
desenvolupement.
Relacionar l’obra musical amb el compositor que l’ha creada i amb la societat
que reflecteix.

RELIGIÓ.

Els crèdits de l’àrea de religió pretenen ajudar els alumnes a assolir una visió
engrescadora dels valors humanitzadors que deriven del nucli central del missatge que
conformen el cristianisme, el quals, són una de les arrels bàsiques per entendre els
fonaments ètics i morals de la nostra societat. Vol conduir-los vers la descoberta
gradual
i cada vegada més profunda de l’itinerari de Jesús-l’home per als altres- i de quin és el
significat de la proclamació de valors que es desprenen des de les primeres comunitats
cristianes i fins als nostres dies.
Tot això comporta prioritzar el contingut procedimental d’interpretació de textos
evangèlics segons les regles i mètodes elementals d’hermenèutica bíblica.
A més de contribuir transversalment a assolir les competències bàsiques de l'ESO, les
específiques de l'àrea de religió són les següents:
1.- Llegir, escoltar textos bíblics i d'altres fonts, i captar el missatge que transmeten.
2.- Utilitzar i interpretar diferents tipus de llenguatge: simbòlic, litúrgic...
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3.- Mostrar actituds de corresponsabilitat, solidàries, democràtiques, de respecte, de
no-violència I de compromís.
4.- Argumentar i donar testimoniatge de les pròpies conviccions.
5.- Desenvolupar relacions interpersonals basades en el diàleg i el perdó.
6.- Descobrir i respectar el sentit i la profunditat de l'aportació cristiana de la cultura.
7.- Interessar-se per la recerca de la veritat i del bé.
8.- Identificar i fer propis elements que van donant sentit a la seva vida.
9.- Assumir com a pròpia i desenvolupar la dimensió transcendent de la persona.
10.- Apreciar el testimoniatge de Jesucrist, que presenta una humanitat nova.
11.- Analitzar situacions i confilctes socials i personals amb autonomia i sentit crític.
12.- Desenvolupar la iniciativa personal i l'autonomia prenent com a referència la
recerca del bé i la veritat.

TECNOLOGIA

Competències bàsiques
Tractament de la informació i competència digital (c. pròpia de la matèria)




Desenvolupar els continguts que permetin localitzar, processar, elaborar,
emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
Simular processos tecnològics i a adquirir destreses relatives als entorns
multimèdia.
Valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació
de l'entorn en un món globalitzat.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (c. pròpia de la
matèria)





Adquirir coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics.
Desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular objectes amb
precisió i seguretat.
Analitzar objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista per conèixer
com s'han dissenyat i construït els elements que els formen i quina funció
desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació.
Identificar problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions,
formular-se preguntes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i
empíric disponible.
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Adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos, tenir cura del
medi, practicar un consum racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres com
a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les persones.

Competència social i ciutadana (c. pròpia de la matèria)




Integrar coneixements, habilitats i actituds per aplicar els continguts propis de la
matèria en el marc d'un treball individual i col·lectiu rigorós i per prendre
decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són
molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i
l'entorn.
Desenvolupar els valors i criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins
l'objectiu d'educar per una ciutadania responsable en una societat amb un
component tecnocientífic cada vegada més complex i exigent.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual



Adquisició de vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en els processos de
recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació.
Lectura, interpretació i redacció d'informes i documents tècnics.

Competències artística i cultural




Ús d'instruments de representació gràfica.
Disseny i construcció d'objectes i estructures.
Apreciació de la diversitat de produccions tecnològiques de les societats.

Competència matemàtica


Ús d'eines matemàtiques, de manera contextualitzada, especialment
relacionades amb la resolució de problemes pràctics de l’entorn: mesura i càlcul
de magnituds bàsiques, ús d’escales, lectura i interpretació de gràfics, i resolució
de problemes basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a
principis i fenòmens físics.

Competència d'aprendre a aprendre




Desenvolupament d'estratègies de resolució de problemes tecnològics,
especialment per mitjà de l'obtenció, anàlisi i selecció d'informació útil per
abordar un projecte.
Disseny i construcció d'objectes i estructures,.
Apreciació de la diversitat de produccions tecnològiques de les societats.
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Competència d'autonomia i iniciativa personal



Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de la
vida i del coneixement, inclòs el tecnològic.
Abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i
solucions de manera autònoma i creativa.

Objectius

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents
àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les
persones individualment o col·lectiva.
Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu
funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre
la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen
el seu disseny i construcció.
Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb
autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la
documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin
el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i
utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.
Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en
l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud
dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i
les mesures de seguretat.
Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la
informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la
resolució d'un problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o
processos.
Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats
relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o
el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una
forma apropiada i segura.
Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi
ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

Tecnologia industrial I i II
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Competències
Competència tecnològica (c.específica de la matèria)








Adquisició de coneixements sobre objectes, eines, instruments, processos,
sistemes i entorns tecnològics.
Assoliment de la capacitat d’abordar i resoldre problemes tecnològics senzills
característics amb creativitat i autonomia.
Anàlisi d’objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista per conèixer
els elements que els formen i la funció que desenvolupen dins el conjunt.
Utilització amb precisió de terminologia, simbologia, mètodes de representació
gràfica i instruments de processos i sistemes tècnics.
Anàlisi i valoració crítica de l'impacte social, ètic, humà, econòmic i
mediambiental del desenvolupament tecnològic.
Adquisició de la capacitat d’actuar amb autonomia, confiança i seguretat en la
inspecció i la intervenció en màquines, sistemes i processos tecnològics.
Dominini dels conceptes necessaris per emprar eficaçment les TIC en la resolució
de problemes i en la realització d'activitats tecnològiques, i fer servir l'ordinador i
altres tipus d'aparells computadors per recollir dades, mesurar magnituds,
simular circuits i realitzar el control i l'automatització de processos i sistemes
tècnics.

Competència en experimentació (c.específica de la matèria)




Adquisició de capacitats per projectar, planificar i construir objectes, circuits,
instal·lacions i sistemes tècnics, aplicant les tècniques específiques que li són
pròpies i manipulant amb destresa els materials, les eines i les màquines
necessaris.
Desenvolupament de les habilitats per efectuar correctament mesures i realitzar
proves de funcionament.

Competència en modelització i simulació (c.específica de la matèria)







Adquisició de coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de
programes informàtics que permetin a l'alumnat descobrir les lleis que regeixen
processos tecnològics i que recreïn el funcionament d'una màquina, un circuit o
un sistema.
Desenvolupament de capacitats per resoldre problemes tecnològics que
plantegin un model real.
Representació de models simulats amb diagrames.
Identificació de situacions que es puguin estudiar amb models informàtics.
Capacitat de relacionar les simulacions amb situacions reals.
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Competència comunicativa (c.general)




Adquisició i ús contextualitzat del vocabulari tecnològic específic, el qual ha de
ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de
la informació.
Interacció oral, per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir
les TIC.
Lectura i interpretació de textos d'altri i redacció d’informes propis i documents
tècnics.

Competència en gestió i tractament de la informació (c.general)


Desenvolupament d'activitats tecnològiques que requereixen cercar, analitzar,
valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en
diferents suports, per convertir-la en coneixement útil.

Competència digital (c.general)


Adquisició de coneixements sobre què és i com funciona la tecnologia digital i
utilitzar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació
per aconseguir objectius específics.

Competència en recerca (c.general)



Disseny i realització de projectes tecnològics, amb autonomia i creativitat, i
utilitzant metodologies i tècniques adequades.
Realitzció d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar
solució a un determinat problema tecnològic.

Competència personal i interpersonal (c.general)


Adquisició de capacitats per desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal
en l'àmbit tecnològic, abordant els problemes tecnològics de manera reflexiva i
plantejant alternatives i solucions que siguin socialment i èticament justes i
equitatives.

Competència en el coneixement i interacció amb el món (c.general)



Adquisició de coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns
tecnològics.
Desenvolupament de destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i
màquines amb precisió i seguretat.
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Objectius

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de
coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a
finalitat satisfer determinades necessitats de les persones i contribuir al
desenvolupament de la societat.
Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los, conjuntament amb els assolits
en altres matèries, per a la comprensió i l'anàlisi de màquines i sistemes tècnics.
Explicar com s'organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns processos
tecnològics concrets, així com identificar i descriure les tècniques i els factors
econòmics i socials que concorren en cada cas. Valorar la importància de la
investigació en la creació i el desenvolupament de nous productes i sistemes.
Utilitzar, de manera apropiada, la terminologia, la simbologia, les formes
d'expressió, els instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals,
d'acord amb les normes específiques corresponents.
Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions.
Reconèixer el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves
transformacions i aplicacions, i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de
l'eficiència energètica.
Analitzar de manera sistemàtica aparells i productes de l'activitat tecnològica per
descriure'n i explicar-ne el funcionament i l'aplicació, així com per avaluar-ne la
qualitat.
Projectar, muntar, simular i experimentar circuits o sistemes elementals, tot
cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient i utilitzant les
tecnologies de la informació i la comunicació. Manipular amb destresa i precisió
instruments, eines i materials, aplicant les normes d'ús i seguretat adients.
Valorar críticament les repercussions (socials, econòmiques, ambientals entre
altres) de l'activitat tecnològica en la vida de les persones, tant individualment
com col·lectiva.
Actuar amb autonomia, confiança i seguretat a l'hora d'inspeccionar i manipular
màquines, sistemes i processos tècnics.
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Objectius de referència per al CFGM d’Activitats Esportives

CONDUCCIÓ DE GRUPS EN BICICLETES
1. Identificar les prestacions i les característiques tècniques dels diversos tipus de
bicicletes, a partir de documentació tecnicocomercial i de la seva prova.
2. Seleccionar el tipus i les característiques tècniques de les bicicletes segons
l'itinerari que cal realitzar i les característiques físiques i tècniques del conductor.
3. Interpretar la funció, les característiques i els components dels diversos sistemes
que conformen la bicicleta.
4. Relacionar les eines, els estris i els productes de reparació i manteniment de la
bicicleta amb les seves característiques, utilitat, normes de seguretat en la
utilització i criteris de manteniment.
5. Utilitzar amb destresa i precisió les eines i els instruments de desmuntatge,
substitució, reparació i muntatge dels components de la bicicleta segons els
procediments d'utilització i les normes de seguretat establertes.
6. Identificar la funció, les aplicacions i les normes d'utilització de productes i
materials específics utilitzats en la reparació i el manteniment de bicicletes.
7. Seleccionar el tipus i la quantitat d'eines i recanvis necessaris segons les
característiques de la ruta que cal realitzar.
8. Interpretar els procediments de desmuntatge, muntatge, ajust i reparació dels
sistemes de la bicicleta, a partir de la documentació tecnicocomercial.
9. Detectar disfuncions en els sistemes i els components de la bicicleta, a partir dels
defectes i els efectes observats.
10. Determinar el tipus d'intervenció que s'ha de realitzar d'acord amb el diagnòstic i
segons els procediments de reparació establerts.
11. Muntar i desmuntar els components dels sistemes de la bicicleta amb ordre,
destresa i segons les normes de seguretat i els procediments establerts.
12. Mantenir i reparar bicicletes segons els procediments establerts i el manual d'ús,
amb ordre, precisió i seguretat i en el temps establert.
13. Relacionar l'operativitat i l'estat d'ús de les bicicletes amb les necessitats i la
periodicitat del manteniment.
14. Ajustar l'alçada i la posició del seient, manillar i quadre segons les característiques
del conductor.
15. Regular els components de la bicicleta segons el tipus de terreny que cal transitar i
les tècniques que es preveuen executar.
16. Seleccionar les relacions de canvi més adequades a les característiques i les
condicions del terreny.
17. Conduir la bicicleta en la direcció i a la velocitat establerta amb seguretat, eficàcia
i equilibri, en diversos tipus i condicions del terreny.
18. Realitzar maniobres de frenada i superació d'obstacles amb seguretat i eficàcia, en
diversos tipus i condicions de terreny i a diverses velocitats.
19. Realitzar les maniobres de canvi de velocitats en el moment adequat, amb
precisió i sincronisme.
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20. Conduir la bicicleta amb ritme adequat en pujades de poc nivell i continuades.
21. Conduir la bicicleta amb equilibri, seguretat, coordinació de moviments i amb la
tècnica adequada, en pujades i baixades, tant en les de poc nivell com en les
pronunciades.
22. Transportar la bicicleta sense ajuda de mitjans externs, amb seguretat i eficàcia,
segons les condicions del terreny.

CONDUCCIÓ DE GRUPS I ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
1. Determinar situacions sobre el mapa, a partir de les dades dels instruments
de situació i d’orientació.
2. Determinar el rumb que cal seguir, a partir d’instruments de situació i
orientació segons la destinació o l’itinerari establert
3. Seleccionar els signes naturals i els mètodes que cal utilitzar per orientarnos en situacions en què no es disposi de mapa ni de brúixola.
4. Localitzar accidents geogràfics o elements de referència, a partir de dades i
simbologia cartogràfica.
5. Realitzar marxes i curses d’orientació en condicions nocturnes i diürnes
amb la utilització de mapes, instruments d’orientació i situació, o a partir de
signes naturals.
6. Seleccionar itineraris que s’adaptin als objectius i les característiques dels
usuaris, a la durada prevista i als mitjans de locomoció disponibles.
7. Relacionar els diversos símbols de senyalització d’itineraris amb el seu
significat i el tipus d’itinerari al qual fan referència.
8. Reconèixer senders i itineraris de caràcter local, nacional o internacional de
la zona, a partir de l’obvservació directa i la seva senyalització.
9. Determinar recorreguts,distàncies i desnivells d’itineraris principals i
alternatius, a partir de la interpretació de mapes i de ressenyes tècniques i
de l’observació directa d’una zona geogràfica.
10. Elaborar gràfics d’itineraris i croquis senzills de terrenys, a partir de mapes i
de l’observació directa de la zona.
11. Determinar el tipus i les característiques del material personal i específic de
muntanya amb les condicions d’utilització i manteniment i amb les
reparacions d’urgència que es poden realitzar en cas d’incidències.
12. Determinar el tipus i les característiques del material, com també la seva
distribució a la motxilla segons la durada, les característiques de l’itinerari
que cal realitzar i les condicions climatològiques.
13. Demostrar , de forma directa o a partir de recursos didàctics, els tècniques
de progressió en ascens i descens, i les maniobres per a la superació
d’obstacles en diversos tipus de terreny.
14. Progressar a peu en ascens i descens per camins i pendents herbosos i
pedragosos, tarteres i pendents nevats que no requereixin tècniques
alpines, en condicions climàtiques i de visibilitat variades, amb eficàcia,
seguretat i equilibri.
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15. Realitzar marxes de fins a sis hores sobre terreny variat , amb una motxilla
de 10Kg de pes, a una velocitat de 4-5km/h al pla, acumulant un desnivell
positiu d’entre 1.300m i 1.600m a un ritme de 400-500m/h.
16. Relacionar els diversos tipus de tendes de campanya amb les seves
característiques, components i funcionalitat.
17. Muntar i desmuntar diversos tipus de tendes de campanyaamb ordre,
eficàcia i en el temps establert.
18. Seleccionar els espais adequats per a la pernoctació o l’acampada, i la
ubicació dels diversos serveis, segons els criteris de seguretat i higiene,
d’acord amb el nombre i les característiques dels participants en l’activitat.
19. Organitzar zona d’acampada o de pernoctació, a partir d’elements
específics o alternatius disponibles en el medi natural, segons les
característiques del medi i el grup participant.
20. Determinar la ubicació, els recursos humans i materials, els activitats que
cal realitzar, l’organització dles grups i de les tasques d’un campament
segons els objectius, la durada i les característiques dels participants.
21. Seleccionar jocs i activitats lúdiques per realitzar en grup segons els
objectius de la ruta o del campament, el temps disponible i les
característiques dels participants.
22. Practicar correctaments les diferents modalitats d’esquí.
23. Participar de manera activa en la construcció d’iglús.

SEGURETAT I SUPERVIVÈNCIA EN MUNTANYA
1. Utilitzar de mitjans informàtics per buscar informació sobre aspectes de
meteorologia i de seguretat i supervivència.
2. Realitzar exposicions a través de mitjans audiovisuals de temes de
seguretat.
3. Relacionar el material de seguretat amb les seves característiques
tècniques, aplicacions, forma d’utilització, condicions de manteniment i
normes de seguretat.
4. Detectar signes de desgast o anomalies en el material de seguretat que
requereixin reparació o substitució.
5. Relacionar els diversos tipus de nusos d’assegurament amb les seves
aplicacions, característiques i procés d’execució.
6. Instal·lar equipaments amb cordes per al descens, travessa i descens de
persones i objectes, amb seguretat i eficàcia.
7. Realitzar les tècniques d’assegurament adequades a diverses situacions i
circumstàncies del medi i de persones, amb eficàcia i seguretat.
8. Identificar les condicions del medi, del material i de les persones que poden
ser causa de perill o emergència i les mesures de seguretat que cal adoptar
en cada cas.
9. Relacionar diverses situacions de perill en muntanya, com incendis, allaus,
tempestes, boira, esllavissades, bloquejos, etc., amb les normes de
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comportament que cal adoptar, les accions que cal emprendre i les
necessitats d’utilització del material de seguretat.
10. Relacionar alteracions fisiològiques més comunes que poden comportar
perill per a la salut individual o del grup (fatiga, insolació, deshidratació,
etc.) amb les mesures preventives i de recuperació que cal aplicar.
11. Executar els senyals de socors o ajuda més adequades a la situació de perill
i als recursos disponibles, amb precisió i eficàcia.
12. Organitzar les accions pròpies del guia i dels participants en situacions de
rescat segons les condicions del medi, de les persones i del mitjà de rescat.
13. Construir bivacs i llocs senzills de refugi, tenint en compte les condicions de
l’espai i els recursos disponibles, segons els criteris de seguretat.
14. Obtenir foc, a partir de mitjans inespecífics sobre la marxa, amb eficàcia i en
el temps establert.
15. Relacionar diverses situacions de supervivència amb els mètodes d’obtenció
d’aigua i aliments i estris de cuina que es poden aplicar.
16. Identificar plantes usuals comestibles i medicinals de la zona, a partir de les
seves característiques i localització.
17. Obtenir aigua i aliments en el medi natural, per diversos procediments i
amb la utilització de mitjans sobre la marxa.
18. Relacionar els aspectes psicològics de la supervivència amb la forma
d'actuació més adequada a cada situació tipus.

CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIONS EQUINES BÀSIQUES
1. Relacionar els òrgans i les estructures anatòmiques del cavall amb les seves
funcions i patologies més freqüents.
2. Realitzar la higiene de cavalls en estabulació tancada o lliure, amb el mètode,
els instruments i els productes adequats.
3. Relacionar el material i l’equip de guarnició bàsic i complementari amb les
seves característiques, utilitat i necessitats de manteniment.
4. Col·locar i ajustar en el cavall la cabeçada, la brida, el filet, el mos, la sella i el
material accessori d’una manera ordenada, amb destresa i cura de l’animal.
5. Muntar i desmuntar des de terra, en condicions de seguretat i eficàcia.
6. Conduir el cavall als tres aires en pista en condicions de seguretat.
7. Utilitzar les ajudes naturals o artificials adequades en cada cas per a la
realització de parades, transició entre passos, girs i canvis de direcció.
8. Ajudar d’altres genets a muntar i desmuntar, amb seguretat, eficàcia i
mantenint l’equilibri.
9. Determinar el tipus i la quantitat de material necessari per a una ruta eqüestre
segons les seves característiques.
10. Determinar el contingut de la informació i les consignes que han de rebre els
genets en relació amb:
11. L'itinerari, el medi, els aspectes tècnics i de seguretat,...
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CRÈDIT LLIURE: REM, VELA I SALVAMENT AQUÀTIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interpretar els signes meteorològics que poden incidir en cada activitat
Utilitzar mitjans informàtics per buscar informació sobre meteorologia.
Realitzar les maniobres bàsiques de vela lleugera amb fluïdesa i seguretat
Utilitzar els nusos nàutics més adequats
Conèixer les embarcacions i el vocabulari utilitzat en rem.
Conèixer les embarcacions i el vocabulari utilitzat en vela lleugera
Determinar el tipus i les característiques del material personal i específic del
mar amb les condicions d’utilització i manteniment i amb les reparacions
d’urgència que es poden realitzar en cas d’incidències.
8. Demostrar , de forma directa o a partir de recursos didàctics, les tècniques de
llagut i vela.
9. Realitzar regates de fins a dos hores.
10. Muntar i desmuntar diversos tipus d’embarcacions amb ordre, eficàcia i en el
temps establert.
11. Conèixer els principis hidrodinàmics de la natació.
12. Conèixer i exercitar els diferents estils de natació.
13. Aplicar correctament les diferents tècniques d’alliberament de salvament
aquàtic.
14. Determinar la ubicació, els recursos humans i materials, els activitats que cal
realitzar, l’organització dels grups i de les tasques d’un jornada a la mar segons
els objectius, la durada i les característiques dels participa

FONAMENTS DE L'ACTIVITAT FÍSICA
1. Conèixer la fisiologia i les funcions dels diferents sistemes, aparells i òrgans del
cos humà
2. Relacionar els diferents sistemes, aparells i òrgans del cos humà amb les
funcions vitals del cos humà.
3. Relacionar la pràctica d’activitat física amb les adaptacions fisiològiques,
immediates i a llarg termini, dels sistemes respiratori, circulatori i
osteomuscular.
4. Estimar la demanda energètica requerida en la realització d'activitats
fisicoesportives en el medi natural, segons el tipus i la durada d'activitat, a
partir de taules de referència.
5. Relacionar les alteracions o accidents que es poden produir com a
conseqüència de la pràctica d'activitats fisicoesportives en el medi natural amb
les mesures de prevenció que cal prendre.
6. Estimar les necessitats d'hidratació i la composició d'una dieta alimentària
equilibrada segons les característiques del practicant i els requeriments de
l'activitat física que es practica, a partir de taules de referència.
7. Relacionar els efectes de tècniques recuperadores (hidrotermals, massatges,
etc.) sobre l'organisme amb la seva utilització com a complements de l'activitat
física i les mesures preventives que cal tenir en compte.
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PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L'ESPORT
1. Valorar la gravetat d’accidents, malalties o lesions, a partir de les dades de les
constants vitals, de l’observació dels signes i dels símptomes, i de la informació
dels afectats.
2. Determinar les accions que cal realitzar segons el tipus d’accident, la valoració
de la gravetat de l’accidentat, malalt o lesionat, els protocols establerts i les
possibilitats de trasllat.
3. Determinar les accions que cal realitzar segons el tipus d’accident, la valoració
de la gravetat de l’accidentat, malalt o lesionat, els protocols establerts i les
possibilitats de trasllat.
4. Aplicar tècniques de reanimació cardiorespiratòria i d’immobilització i transport
de ferits, malalts o lesionats, segons els protocols de primers auxilis establerts.
5. Aplicar tècniques per al tractament immediat de traumatismes mecànics, físics,
químics i alteracions de la consciència, a partir dels protocols establerts.
6. Determinar la composició d’una farmaciola segons la instal·lació on ha d’anar
situada o de les activitats que es realitzen.

DINÀMICA DE GRUPS
1. Relacionar les diferents etapes del desenvolupament humà amb els factors
bàsics psicomotors, cognitius, afectius i socials que els caracteritzen i les
estratègies de dinamització més adequades.
2. Relacionar determinats factors de la societat actual, com la recerca d'emocions
i components de risc i aventura en el lleure, amb les estratègies de
dinamització i les limitacions que s'han d'aplicar en les activitats
fisicoesportives.
3. Identificar les diferents estratègies d'intervenció dinamitzadora segons l'àmbit i
les tipologies de grups en què s'ha d'aplicar.
4. Identificar la dinàmica interna de diversos grups, a partir de l’estudi de rols, les
relacions que s’estableixen entre els components i els problemes que es
produeixen.
5. Analitzar la tècnica de comunicació que cal utilitzar segons el tipus de missatge i
el col·lectiu al qual va dirigit.
6. Aplicar, de forma eficaç, la tècnica de comunicació seleccionada, amb el mitjà
adequat, segons el context, la finalitat i el contingut del missatge.
7. Elaborar els diferents recursos comunicatius que cal utilitzar en la tècnica de
comunicació seleccionada segons el mitjà en què es desenvolupi, el context, la
finalitat, el contingut i els recursos econòmics.
8. Organitzar la informació i els canals d’accés i d’ús en les relacions en làmbit de
treball.
9. Afrontar els conflictes que es produeixen en l'àmbit d'un grup de participants
amb la participació de les persones implicades.
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10. Prendre decisions, a partir dels objectius de l'activitat o del grup, tenint en
compte els condicionaments tècnics i humans que hi concorren i les opinions
personals.
11. Liderar un grup de practicants d'activitats fisicoesportives d'acord amb l'estil de
direcció més adequat a les característiques situacionals.
12. Valorar el comportament individual de les persones, a partir dels sistemes de
direcció i control del grup.
13. Conduir un grup de participants en activitats fisicoesportives segons els
objectius que cal assolir i l'aplicació de les tècniques de dinamització i
funcionament de grups.
14. Potenciar els factors qu eafavoreixen la motivació en l’activitat, a partir
d’estratègies de dinamització i d’intervenció en la dinàmica grupal.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
1. Relacionar les disminucions físiques, psíquiques i sensorials amb les seves
característiques i possibilitats motrius.
2. Identificar les barreres arquitectòniques que s’hi troben en un lloc concret i les
possibles solucions que facilitin l’accés i la mobilitat a persones discapacitades.
3. Identificar les necessitats d’atenció o ajuda en funció del grau d’autonomia de la
persones amb necessitats especials.
4. Comunicar-se amb persones amb discapacitats sensorials a partir de consignes i
instruccions verbals entenedores.
5. Relacionar els diferents organismes i institucions relacionats amb el món de
l’esport adaptat amb l’atenció a persones discapacitades que hi participen.
6. Planificar activitats per a persones amb necessitats especials tenint en compte
les seves possibilitats i les adaptacions necessàries per a la realització en condicions de
seguretat.
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Objectius de referència per a l’ensenyament de futbol

ENTRENAMENT ESPORTIU I
1. Conèixer les capacitats físiques condicionals i les capacitats perceptivomotrius i
la seva evolució, d’acord amb l’edat i el sexe, per poder aplicar els mètodes i els
mitjans bàsics per al desenvolupament corresponent.
2. Determinar les capacitats físiques condicionals i les capacitats
perceptivomotrius, d’acord amb les etapes sensibles per al desenvolupament
corresponent.
3. Relacionar l’aplicació dels diferents tipus de càrregues amb les conseqüències
sobre l’organisme.
4. Calcular les càrregues d’entrenament segons la reacció de l’organisme.
5. Justificar l’elecció dels exercicis físics més convenients d’acord amb els
objectius de l’entrenament.
6. Conduir una sessió d’entrenament de les capacitats físiques condicionals i/o les
perceptivomotrius per a un grup d’esportistes d’una edat determinada.
7. Dirigir un escalfament i una fase de recuperació correctes.
8. Dissenyar un escalfament i una fase de recuperació per a un grup d’esportistes
en una sessió, segons els objectius i les activitats a realitzar.
9. Identificar els errors més freqüents, a partir de l’observació, en la realització
dels exercicis per al desenvolupament de les capacitats físiques i
perceptivomotrius.
10. Intervenir, d’acord amb els errors observats, per modificar-ne l’execució.
11. Identificar els principis i els mètodes d’entrenament per a la seqüenciació i
l’aplicació de les càrregues.
12. Conèixer els diferents mètodes i sistemes d’entrenament per treballar les
diferents capacitats condicionals.
13. Adequar els mètodes i els sistemes de millora de les capacitats condicionals,
segons les característiques de la persona i els objectius de l’entrenament.
14. Triar l’equipament i el material tipus per al desenvolupament de la condició
física i les capacitats perceptivomotrius.
15. Emprar la terminologia bàsica de la teoria de l’entrenament esportiu

BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I
1. Identificar el procés del desenvolupament psicomotriu, cognitiu, afectiu i social
en les diferents etapes evolutives i les repercussions que té en el procés
d’aprenentatge d’habilitats esportives.
2. Seleccionar les estratègies de dinamització més adequades segons el grau de
desenvolupament.
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3. Relacionar les característiques psicològiques de les diferents etapes evolutives
amb l’organització i el desenvolupament de les diferents activitats
d’ensenyament.
4. Aplicar els principis de l’aprenentatge cognitiu a la metodologia d’ensenyament
de les activitats físicoesportives.
5. Identificar els factors que intervenen en l’aprenentatge motor en els diferents
models i fases.
6. Determinar el paper que ocupa la persona tècnica esportiva en els diferents
mètodes i sistemes d’ensenyament de les habilitats i les destreses esportives.
7. Aplicar la forma de comunicació més adient, d’acord amb el context, la finalitat,
el contingut i la persona destinatària.
8. Valorar la incidència del clima psicològic en el procés educatiu.
9. Combinar diferents tècniques i recursos metodològics de dinamització i
intervenció per potenciar la motivació de les persones esportistes.
10. Identificar els criteris que intervenen a l’hora de triar les activitats
d’ensenyament/aprenentatge que configuraran les sessions.
11. Seleccionar diferents formes d’organització de les persones esportistes, el
temps i els materials, segons les necessitats formatives.
12. Identificar els components que intervenen en la programació didàctica i les
interrelacions corresponents.
13. Concretar els diferents aspectes que configuren una sessió, d’acord amb els
objectius i els continguts de la programació.
14. Analitzar el concepte, les funcions i les fases del procés d’avaluació.
15. Aplicar diferents instruments d’avaluació segons el moment i la intenció.
16. Regular la intervenció docent d’acord amb la informació obtinguda en
l’avaluació.
17. Emprar la terminologia bàsica de la didàctica.

BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES DE L’ESPORT I
1. Conèixer la fisiologia i les funcions dels diferents sistemes, aparells i òrgans del
cos humà
2. Relacionar els diferents sistemes, aparells i òrgans del cos humà amb les
funcions vitals del cos humà.
3. Relacionar la pràctica d’activitat física amb les adaptacions fisiològiques,
immediates i a llarg termini, dels sistemes respiratori, circulatori i
osteomuscular.
4. Localitzar els principals ossos, articulacions i grups musculars en models i en el
cos humà, relacionant-los amb la funció que realitzen.
5. Valorar l’adaptació del cos a l’activitat física, a partir de la mesura de la
freqüència cardíaca i respiratòria.
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FONAMENTS DE L’ESPORT ADAPTAT
1. Relacionar les disminucions físiques, psíquiques i sensorials més freqüents amb les
seves característiques i les possibilitats motrius.
2. Conèixer les modalitats esportives adaptades als diferents tipus de disminucions i
els organismes i les institucions implicats, amb les funcions i les competències
corresponents.
3. Identificar les necessitats d’atenció i ajuda de les persones amb disminucions, a
partir del tipus i les característiques de la discapacitat que tinguin i del grau
d’autonomia.
4. Preveure els recursos necessaris per a la integració de persones amb discapacitats
a un grup de participants en activitats d’iniciació esportiva.
5. Sensibilitzar-se respecte a les actituds i el tracte envers les persones amb
disminucions.

PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L’ESPORT
1. Valorar la gravetat d’accidents, malalties o lesions, a partir de les dades de les
constants vitals, de l’observació dels signes i dels símptomes, i de la informació dels
afectats.
2. Determinar les accions que cal realitzar segons el tipus d’accident, la valoració de la
gravetat de l’accidentat, malalt o lesionat, els protocols establerts i les possibilitats
de trasllat.
3. Aplicar tècniques de desobstrucció, reanimació cardiorespiratòria i
d’immobilització i transport de ferits, malalts o lesionats, segons els protocols de
primers auxilis establerts.
4. Aplicar tècniques per al tractament immediat de traumatismes mecànics, físics,
químics i alteracions de la consciència, a partir dels protocols establerts.
5. Determinar la composició d’una farmaciola segons la instal·lació on ha d’anar
situada o de les activitats que es realitzen.
6. Conèixer i valorar els factors higiènics i de salut que incideixen en la pràctica del
futbol i el futbol sala.

ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L'ESPORT I
1. Identificar el marc i l’estructura administrativa de l’esport a Catalunya, a partir del
marc legislatiu bàsic.
2. Interpretar la legislació esportiva presentada.
3. Anàlisi crític de l’estructura organitzativa de l’esport.

FONAMENTS SOCIOLÒGICS DE L'ESPORT
1. Adquirir una opinió crítica envers els valors universals que transmet l’esport, a
partir de factors positius i negatius.

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

2. Observar aspectes sociològics que envolten l’esport en edat escolar.
3. Demostrar originalitat i rigor en l’argumentació i conclusions davant els temes
plantejats.

TERMINOLOGIA ESPECÍFICA CATALANA
1. Conèixer el material de consulta bàsic i també l’específic que està disponible en
català.
2. Demostrar un bon nivell oral i escrit en llengua catalana.
3. Conèixer la terminologia específica del futbol en català.
4. Ser sensibles a les expressions foranes innecessàries.
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Objectius de referència per a l’ensenyament de Futbol 2n nivell
BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I DE L’ENSENYAMENT II
1. Identificar i descriure els elements i apartats que es tenen en compte per

l’elaboració d’una programació amb les seves unitats didàctiques.
2. Confeccionar una programació amb les seves unitats didàctiques i la seva execució
a la pràctica.
3. Conèixer els mètodes i estils d’aprenentatge i la seva aplicació a la pràctica
esportiva.
4. -Conèixer les característiques pedagògiques de la competició i saber aplicar
diferents sistemes d’organització d’una competició en les sessions d’entrenament
esportiu.
5. -Conèixer els factors que influeixen en la formació de l’autoestima i l’autoconcepte i
fer servir aquestos coneixements per fomentar-los en els practicants esportius.
6. -Identificar els factor que poden causar abandonament esportiu en els practicants
per influir en ells.
7. -Distingir que patologies psicològiques poden influir en el rendiment dels
esportistes.
8. -Fer servir les tècniques d’intervenció més adients per pal·liar els signes dels
esportistes que afecten al seu rendiment esportiu.
9. -Preocupar-se de l’àmbit psicològic dels esportistes.
10. -Conèixer la teòrica bàsica dels grups.
11. -Conèixer els factors que afavoreixen la cohesió d’un grup i saber aplicar-los en les
sessions d’entrenament esportiu.
12. -Conèixer la teòrica bàsica dels rols i el lideratge i identificar allò aprés en les
sessions d’entrenament.
13. -Millorar en les habilitats comunicatives.
14. -Identificar els possibles conflictes que poden aparèixer en el grup d’entrenament i
fer servir diferents tècniques per la solució.
ENTRENAMENT ESPORTIU II
2. En aquest crèdit reforcem els objectius terminals 11 “Identificar els principis i els
mètodes d’entrenament per a la seqüenciació i l’aplicació de les càrregues” i 12
“Conèixer els diferents mètodes i sistemes d’entrenament per treballar les
diferents capacitats condicionals” del currículum de 1r nivell que únicament
havíem plantejat a nivell molt general.
3.

També parlant dels objectius terminals el 4 “Establir una planificació de
l’entrenament d’una temporada esportiva dirigida a un supòsit concret
d’esportistes” pensem que planificar un microcicle o màxim un mesocicle serà més
adient al nivell en que ens trobem. La planificació de la temporada es deixarà per al
grau superior.
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4.

Relacionant-ho amb l’anterior apartat, també s’ha de comentar que
aprofundirem en el contingut de fets, conceptes i sistemes conceptuals 4
“Entrenament” del 1r nivell que havíem treballat únicament a nivell general i ara
de forma més especifica veien els diferents apartats i relacionant-ho amb el
contingut 1 del 2n nivell “Exigències metabòliques dels esports en l’entrenament i
la competició”.

5.

També dins els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals el
contingut 4 “Control de l’entrenament” el desenvoluparem íntegrament ja que en
el 1r nivell no l’havíem donat.

INFORMÀTICA BÀSICA APLICADA

1. Conèixer les aplicacions estàndards de un processador de textos.
2. Crear documents amb textos i dades numèriques amb un processador de textos,
observant aspectes de disseny i estil
3. Conèixer les aplicacions estàndards de un processador de textos i fulls de calculs.
4. Crear documents amb textos i dades numèriques amb un processador de textos,
observant aspectes de disseny i estil
5. Crear documents amb dades numèriques, observant els aspectes de disseny i
d'estil.
6. Confeccionar fulls de càlcul senzills aplicables al càlcul i al control de paràmetres de
l'entrenament i la competició.
7. Crear documents amb textos, dades numèriques i amb inserció de gràfics i imatges.

ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L’ESPORT II
1. Identificar les estructures administratives i lleis que afecten l’esport en
Espanya.
2. Conèixer les estructures professionals del futbol a nivell estatal
3. Debatre sobre les funcions i connexions entre els diferents estaments nacionals
4.
5.
6.
7.

Identificar les estructures professionals de l’esport d’alt nivell.
Familiaritzar-se amb les SAD vinculades al futbol.
Conèixer la legislació sobre prevenció de la violència.
Debatre sobre els efectes de les substàncies prohibides.
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8. Conèixer la normativa sobre les fundacions esportives.
9. Analitzar i debatre sobre la realitat de fundacions concretes.

BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES II
•

Identificar les característiques anatòmiques dels diferents segments corporals i
els moviments que realitzen.

•

Relacionar els principals elements osteomusculars amb la funció que realitzen
en el manteniment de la positura estàtica i dinàmica del cos humà.

•

Identificar les funcions dels principals músculs en els moviments articulars.

•

Relacionar els principis biomecànics amb el moviment que realitzen els
principals músculs.

•

Analitzar els diferents tipus de moviments del cos humà, a partir de les lleis
bàsiques de biomecànica.

•

Interpretar els canvis macroscòpics i microscòpics que es produeixen en el
procés de contracció muscular.

•

Analitzar els canvis fisiològics que es produeixen en el sistema cardiorespiratori
com a procés d'adaptació a la pràctica continuada d'activitat física.

•

Descriure el funcionament del sistema nerviós central i autònom i la seva
implicació en el control de les funcions vitals.

•

Relacionar els òrgans i les estructures de l'aparell digestiu, el sistema renal i el
sistema endocrí amb la funció que realitzen.

•

Descriure les funcions de les principals substàncies hormonals i les implicacions
que tenen en la pràctica d'activitat física.

TERMINOLOGIA ESPECÍFICA ESTRANGERA
1. Relacionar els termes més emprats de la terminologia específica en català
amb la corresponent versió o traducció en almenys un idioma estranger.
2. Traduir, a grans trets, al català, textos específics senzills en un idioma estranger,
com ara reglaments, normatives i articles tècnics, entre d’altres.
3. Interpretar instruccions, explicacions i informacions globals i específiques
relacionades amb el sector esportiu, almenys en un idioma estranger.
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4. Delimitar la terminologia esportiva en un idioma estranger a partir de
l’estructuració conceptual.
5. Tenir criteri a l’hora de nomenar designacions en un idioma estranger.
6. Ser sensible a les expressions foranes més usuals de l’àmbit esportiu al qual es
pertany.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
1. Conèixer els requisits que ha de complir un equipament esportiu per oferir unes
condicions de pràctica òptimes i facilitar una possible evolució.
2. Identificar els diferents models de gestió d’equipaments esportius
3. Analitzar els models de gestió dels equipaments esportius per tal de millorar la
rendibilitat dels equipaments esportius
4. Determinar les característiques bàsiques dels diferents tipus d ’equipaments
esportius.
5. Responsabilitzar-se en l’assessorament del promotor per definir el programa, la
situació, el projecte de gestió i d’obres d’un equipament esportiu,.
6. Classificar els diferents tipus d’equipaments esportius

TEORIA I SOCIOLOGIA DE L’ESPORT
1. Comparar les principals característiques diferencials entre l’esport antic i
l’esport modern.
2. Relacionar l’origen de l’esport modern amb la localització geogràfica
corresponent i les característiques socials de l’època.
3 Identificar els principals factors que han afavorit la presència massiva del
fenomen esportiu en les societats avançades.
4 Identificar l’evolució dels índexs de pràctica esportiva a partir d’estudis
sociològics.
5 Reconèixer les diferències entre els grups específics de població i la pràctica
esportiva corresponent.
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Objectius de referència per a l’ensenyament de Salvament i Socorrisme
BASES DEL COMPORTAMENT ESPORTIU
3. Atendre a l’esportista descrivint i aplicant diferents tècniques de comunicación
i motivació.
4. Identificar les característiques motrius, psicològiques, afectives i socials de les
persones, relacionant-les amb els estadis maduratius de la infància.
5. Conduir al grup seleccionant i aplicant dinàmiques grupals i estratègies per a la
ressolució de conflictes, en funció de les característiques del context.
6. Transmetre valors personals i socials aplicant les tècniques adequades i
reflexionant sobre les pròpies actituds i comportaments.
ORGANITZACIÓ ESPORTIVA
1

Identifica l’organizació esportiva local i autonòmica relacionant-la amb
l’estructura administrativa i les seves competències bàsiques.

2

Concreta l’estructura de l’associacionisme esportiu identificant els seus
elements i organització.

3

Transmetre valors personals i socials aplicant les tècniques adequades i
reflexionant sobre les pròpies actituds i comportaments.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A DISCAPACITATS
1. Conèixer l’evolució històrica de la discapacitat al llarg del s. XX .
2. Definir i diferenciar el termes de discapacitat , disminució,
minusvalidesa.,normalització i d’integració.
4 Identificar les principals discapacitats.
5 Relacionar les disminucions físiques, psíquiques i sensorials més freqüents amb
les seves característiques i les possibilitats motrius.
6 Conèixer les modalitats esportives adaptades als diferents tipus de disminucions
i els organismes i les institucions implicats, amb les funcions i les competències
corresponents.
7 Preveure els recursos necessaris per a la integració de persones amb
discapacitats a un grup de participants en activitats esportives.
8 Conscienciar als alumnes sobre les possibilitats d’activitat física i esportiva per a
les persones amb necessitats especials.
9 Identificar les necessitats d’atenció i ajuda de les persones amb disminucions, a
partir del tipus i les característiques de la discapacitat que tinguin i del grau
d’autonomia.
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10 Comunicar-se amb persones amb discapacitats sensorials, a partir de consignes
i instruccions verbals i gestuals entenedores i adaptades a les seves necessitats.
11 Identificar les necessitats d’atenció i ajuda de les persones amb disminucions, a
partir del tipus i les característiques de la discapacitat que tinguin i del grau
d’autonomia.
12 Sensibilitzar- se respecte a les actituds i el tracte envers les persones amb
disminucions.

PRIMERS AUXILIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assistir com a primer interventor en cas d’accident o situació d’emergència
Conèixer el protocol PAS
Aplicar la cadena de supervivència de suport vital bàsic i obstrucció de la via
aèria
Aplicar les posicions d’espera per cada tipologia de víctima
Saber actuar en cas d’hemorràgia i xoc
Conèixer el protocol d’actuació en cas d’alteració de la consciència
Conèixer tot el material de la farmaciola bàsica de primers auxilis i l’equip
d’oxigenoteràpia
Saber utilitzar un DEA (desfibril·lador extern automàtic)
Conèixer el protocol d’actuació per l’atenció psicològica a la víctima
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Metodologia i recursos per a matèries d’ESO i de Batxillerat

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ.
Es farà, una breu introducció als aspectes bàsics de les religions monoteistes i
centrarem part del programa a veure pel·lícules i reportatges sobre temes relacionats
amb la programació oficial per a fer més atractives aquestes classes per a l'alumnat
Se centrarà en l'estudi d'aquests temes:
Ritus primitius i politeisme clàssic
- Primeres manifestacions religioses en la societat prehistòrica: Totemisme,
Animisme, déus de la naturalesa, culte als morts/ritus funeraris
- La religió a Mesopotàmia i Egipte. La civilització clàssica grecoromana.
Establiment de relacions entre les pràctiques religioses de l'Antiguitat i les
circumstàncies geogràfiques, històriques i culturals en què van aparèixer. Identificació
d'algunes produccions artístiques de la prehistòria i de l'Antiguitat relacionades amb
pràctiques religioses i funeràries. Lectura i anàlisi d'algunes pregàries religioses i
narracions mitològiques de l'Antiguitat. Reconeixement de la influència de les religions
antigues sobre alguns aspectes de la cultura occidental, al llarg del temps i en el món
d'avui. Déus, mites i herois, jocs olímpics, cultes, misteris, rituals funeraris.
- L'hinduisme i budisme. Caracterització de les religions de l'Índia, la Xina i el
Japó, el moment històric en què van aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques
religioses i la moral. Identificació d'algunes produccions artístiques relacionades amb
les religions esmentades. Lectura i anàlisi d'algun text sagrat de les religions orientals.
Reconeixement de la presència i influència de les religions orientals a l'actualitat, i la
seva projecció a Occident, especialment a Catalunya.
- Aproximació a altres religions. les religions a Amèrica precolombina.
Caracterització de les cultures asteques, maies i inques, les seves creences religioses i
l'expressió a través de l'art i la literatura. Valoració crítica de la introducció del
cristianisme al continent americà.
- Les religions monoteistes.
Conceptes claus de les 3 religions monoteistes: jueus, cristians i musulmans
Un diàleg necessari entre les tres religions:
JUDAISME
El poble d'Israel
L'origen del món
Els Patriarques
L'èxode i la Llei
La monarquia i el temple
Ritus i celebracions dels jueus
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Del temple a la sinagoga
Les creences dels jueus
CRISTIANISME
El naixement del cristianisme
El temple cristià
El monestir
Els llocs de pelegrinatge
Les catedrals
L'ISLAMISME
Naixement de l'islam
Ritus i tradicions
Expansió de l'islam
Influències en la societat, literatura, art...
Situació actual

ACTIVITATS, RECURSOS I METODOLOGIA PROPOSADA:
Aquesta programació és flexible i podrà variar en funció dels interessos dels alumnes.
També s'intentarà tractar amb els alumnes temes d'interés puntual i relacionats amb la
matèria d'estudi que siguen notícia en els mitjans de comunicació.
- Començar el curs amb una enquesta /sondeig inicial per a conéixer el seu grau
d'interés i coneixement en la matèria i perfilar el programa del curs.
- Acabar el curs amb una prova de recapitulació final que ajudarà al professor a
comprovar el grau d'assimilació i aprofitament de la matèria.
- Realitzar la major part dels exercicis proposats en el llibre de text Ed. La Galera.
- Lectura i comentari de material divers (llibres, periòdics, material informàtic...)
- Audicions de música.
- Visió i comentari de pel·lícules i reportatges.
- Projecció de diapositives.
- Treballs individuals i en grup.
- Debats en classe.
- Confecció de Murals sobre els temes tractats
- Jocs per equips per a fomentar valors
- Utilització del material informàtic
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CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Metodologia Tic
Els continguts que pretenen refermar el nostre projecte educatiu global per a
l’Educació secundària d’acord amb els objectius del Currículum de Catalunya de la
LOE, que plantegen com un dels objectius de l’ESO i Batxillerat el coneixement de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació: «Desenvolupar destreses bàsiques
en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous
coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies,
especialment les de la informació i la comunicació.»
En aquesta secció es presenten, de manera molt directa i operativa, algunes de les
destreses que es consideren bàsiques en l’ús diari de l’ordinador:
-

Es poden consultar diferentes pàgines web,
Obtenir material audiovisual del centre de recursos
Visualitzar imatges pel Google Earth.
Pel Youtube es poden visualitzar imatges referents a la matèria.
DVD’s sobre temes corresponent al tema i matèria corresponent.
Utilitzar canons de projecció.
Fer recerca d’informació i fer la corresponent presentación amb suport
informàtic.

CIÈNCIES SOCIALS
Continguts
Generals d’ESO
·
·

·
·

Identificació i ús de diferents tipus de fonts, valorant les seves aportacions al
coneixement del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.
Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement
social en l’anàlisi i interpretació dels fenòmens, així com en la comunicació de
resultats d’una recerca.
Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com
a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat.
Aplicació de la representació gràfica de la cronologia i de les variables històriques
de canvi, continuïtat i simultaneïtat.
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·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics rellevants, aplicant la
periodització convencional.
Identificació dels diferents ritmes evolutius de les societats, valorant el caràcter no
lineal de l’evolució històrica.
Localització i caracterització de diferents paisatges, analitzant la interacció entre
els grups humans i el medi i caracteritzant les formes de vida que possibiliten.
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i
suports, per localització i per caracteritzar els grans àmbits geopolítics i econòmics.
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, especialment
ambsuport TIC.
Contrast i valoració crítica d’informacions diferents, incloses les dels mitjans de
comunicació, sobre un mateix fet o fenomen, valorant solucions i alternatives als
problemes.
Reconeixement dels drets i deures individuals i col.lectius, identificant i rebutjant
les situacions de desigualtat, injustícia i discriminació, especialment les relatives al
gènere, que afecten persones i col·lectius en el món.
Identificació dels focus de conflicte en el món actual i valoració del diàleg i de la
cooperació com a formes pacífiques de resolució de conflictes.
Valoració de la funció de la memòria històrica en la construcció del futur.
Aplicació dels coneixements històrics a la comprensió i interpretació d’alguns dels
problemes de l’actualitat, des d’una perspectiva global del món.
Treball dels diferents continguts de la matèria amb mitjans audiovisuals i recursos
TIC de forma creativa i responsable.

Competències bàsiques
Competències pròpies de la matèria
El coneixement de la matèria de Ciències socials, geografia i història també contribueix
al desenvolupament de les competències bàsiques de l'educació obligatòria. Entenem
per competències l'aplicació dels coneixements, habilitats i actituds en la resolució de
problemes en contextos diferents. Per tant, el desenvolupament de les competències
exigeix sempre una pràctica completa i una seqüència dels continguts organitzats des
del més simple i concret al més complex i abstracte, d'acord amb el procés maduratiu
dels joves i presentats en una seqüència en espiral a través dels cursos de l'etapa.
Les competències pròpies de la matèria de ciències socials estan estretament
vinculades al bloc de competències específiques centrades en conviure i habitar el
món, que comprèn la competència en el coneixement i la interacció amb el món i la
competència social i ciutadana.
Assolir la competència de conviure i habitar el món implica:
1. Percebre, comprendre, representar i interpretar l'espai real i virtual, per situar-s'hi,
orientar-s'hi i desplaçar-s'hi utilitzant croquis, plànols, mapes i d'altres representacions
cartogràfiques.
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2. Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d'organització social, política i
econòmica passats i presents, per contribuir a la construcció d'una societat més justa,
solidària i democràtica.
3. Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat
humana, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de la utilització del
medi i els seus recursos per part de les societats.
4. Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els fenòmens
socials, per conviure en un món global, complex, plural, desigual i en conflicte.
5. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i
coneixements relatius a les ciències socials.
6. Contribuir en la construcció d'un nou model de societat basat en els principis del
desenvolupament sostenible, afavorint les pràctiques basades en l'ús responsable,
racional, solidari i democràtic dels recursos.
7. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva,
per enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència.
8. Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials
rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la
cooperació.
9. Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i
col·lectius i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni cultural
i natural, exercint una ciutadania responsable i compromesa en les comunitats de
pertinença.
Aportacions de la matèria a les competències bàsiques
Si considerem que 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, és important que, en finalitzar l'Educació
secundària obligatòria, l'alumnat tingui suficients coneixements i habilitats per saber
d'on ve, on és i cap a on vol anar, com a individu i com a membre d'un col·lectiu. La
contribució a l'assoliment de totes les altres competències bàsiques és significativa i se
centra en els aspectes següents:
Les competències comunicatives
Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències
lingüístiques (descripció, explicació, justificació interpretació i argumentació), per
donar sentit a la informació i construir coneixement.
Decodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics,
audiovisuals, informàtics, etc.) per comprendre i interpretar la realitat.
Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció
d'un discurs científic, precís i rigorós,
Adquirir habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, d'exposició i
comunicació de resultats i de debats oberts o reglats.
Valorar les manifestacions artístiques històriques i contemporànies per desenvolupar
el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se.
Desenvolupar una actitud activa en relació a la conservació i preservació del patrimoni
natural i cultural, contribuint a donar-lo a conèixer.
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Les competències metodològiques
Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts
diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports,
especialment els relacionats amb les TIC).
Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i
subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges.
Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de
desenvolupar un pensament crític i creatiu.
Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els
índexs, etc.), aplicats a la cronologia i l'anàlisi de fenòmens.
Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar
formes dels objectes i els espais.
Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular.
Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics.
Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb
capacitat de presentar alternatives.
Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.
Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació
(resums, esquemes, mapes conceptuals, bases d'orientació, etc.).
Aplicar estratègies de regulació i autoregulació per aprendre a millorar.
Desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis.
Les competències personals
Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i
històrics disponibles del seu entorn.
Posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de replantejar-se
idees prèvies.
Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i compromís personal i de l'acció.
Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.
Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes.
Orientacions metodològiques
L'ensenyament de les Ciències socials, la geografia i la història s'ha de basar en l'ús de
fonts i recursos diversos per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de
manera eficaç i comprensible. Cal potenciar l'observació directa i indirecta, la lectura
de diferents documents i fonts orals i, especialment, cal ensenyar-los a treballar amb
les TIC i els mitjans de comunicació que estan a l'abast de qualsevol ciutadà.
A Internet s'hi troben recursos d'informació, mapes virtuals, bases de dades i
aplicacions per als projectes a realitzar amb l'alumnat. Es treballaran estratègies per a
la localització de la informació, l'obtenció i tractament de les dades i les habilitats
d'anàlisi i de comunicació (col·laborativa, de presentació i publicació dels resultats).
S'han de crear situacions educatives que permetin a l'alumnat expressar les seves
representacions socials, geogràfiques i històriques amb l'objectiu d'analitzar i valorar
els seus orígens i la seva racionalitat. Cal tenir present que bona part de les
representacions socials de l'alumnat, en part provinents dels mitjans de comunicació,
s'han construït fora de l'escola i sovint es basen en estereotips, informacions parcials i
subjectivismes. Per aquesta raó convé presentar situacions que ajudin a qüestionar-se i
a replantejar-se les representacions pròpies i, si escau, a canviar-les.
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Perquè l'alumnat pugui desenvolupar tots i cadascun d'aquests aspectes
l'ensenyament ha de fomentar:
El lligam entre el passat, el present i el futur.
La comparació de diferents situacions, problemes o fets, prèviament contextualitzats
en la societat que els ha generat, i entre civilitzacions, cultures o societats properes o
allunyades en l'espai i en el temps.
L'aprenentatge d'aquelles destreses que permetin a l'alumnat buscar de forma
autònoma informació, classificar-la segons la seva procedència, sistematitzar-la,
organitzar-la, i analitzar, comparar, criticar i avaluar les fonts i les evidències
utilitzades.
La construcció de models d'explicació i interpretació dels fets, problemes o situacions
socials, històriques i geogràfiques.
L'aprenentatge de coneixements històrics temporals (cronologia, periodització, canvi,
continuïtat, simultaneïtat, sincronia, diacronia, causalitat, etc.) aplicables a diferents
situacions.
L'aprenentatge de coneixements geogràfics espacials (representació espacial, escales,
interdependència, complexitat, etc.) aplicables a diferents territoris.
El protagonisme d'homes, dones, nois i noies en els esdeveniments del passat i del
present, buscant un equilibri entre els grups i els col·lectius socials d'un mateix país i
apreciant l'intercanvi intergeneracional.
La interrelació entre països, territoris, cultures i civilitzacions incorporant com a
objecte d'estudi tot allò que caracteritza a l'ésser humà: les necessitats i les maneres
de satisfer-les, les activitats econòmiques, l'organització social i política, les
cosmovisions, les manifestacions artístiques, etc.
La comprensió empàtica dels altres i la relativització de les valoracions sobre el que és
propi i el que és aliè.
Els mètodes de treball orientats a formular hipòtesis i explicacions precises, exposar
maneres de fer diferents, resoldre problemes, buscar possibles solucions i alternatives,
argumentar opinions sobre fets i idees, etc.
L'ensenyament de les Ciències socials, la geografia i la història ha d'apostar, finalment,
per un enfocament interdisciplinari que integri manifestacions diverses de les societats
humanes, ubicades en l'espai i en el temps, com ara la música, la literatura, la ciència,
la tècnica o el pensament, possibilitant que l'alumnat transvasi continguts entre les
diverses disciplines que cursa.
L'avaluació és una pràctica fonamental en el procés de l'ensenyament-aprenentatge
dels continguts de la matèria de Ciències socials, geografia i història i s'ha de relacionar
amb els objectius de la matèria i els criteris d'avaluació. Aquesta avaluació ha de
permetre al professorat contrastar els aprenentatges assolits amb les competències
que es pretenen desenvolupar, a través de l'anàlisi del procés d'ensenyamentaprenentatge.
L'avaluació formativa ha d'implicar tant el professorat com l'alumnat, atès que ha de
permetre al professorat identificar la idoneïtat i adequació de les estratègies
d'ensenyament i a l'alumnat els obstacles del seu aprenentatge i la construcció
d'estratègies de superació.
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Juntament amb l'avaluació formativa, s'ha de potenciar l'avaluació en l'acció, és a dir,
l'avaluació de l'elaboració i aplicació de projectes d'intervenció social en la comunitat
(problemes socials, patrimoni natural i cultural, memòria històrica, sostenibilitat, etc.).
1r d’ESO
·

Coneixement de diferents projeccions cartogràfiques per representar la Terra.
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i
suports (convencionals i digitals). Ús d’escales gràfiques i numèriques. Aproximació
a les cosmovisions d’altres cultures.
· Obtenció i processament d’informació a partir de l’observació directa i indirecta de
paisatges propers i llunyans.
· Aplicació de tècniques d’orientació geogràfica convencionals i coneixement
d’algunes eines d’orientació i localització.
· Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, textuals,
orals, cartogràfiques, digitals,etc), valorant les seves aportacions al coneixement
del medi físic i de les formes de vida en el present i el passat.
· Aplicació de la representació gràfica del temps històric. Ús de la periodització
convencional i anàlisi de maneres de comptar el temps d’altres cultures.
· Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com
a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat.
Localització i obtenció d’informacions diverses sobre restes arqueològiques i
elements patrimonials de Catalunya i Espanya.
El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi
· Caracterització de diferents paisatges, amb especial atenció al territori català,
espanyol i europeu, analitzant i descrivint els elements naturals i humans que els
caracteritzen, copsant els canvis, i valorant la necessitat de protegir-los.
· Anàlisi de la interacció entre els grups humans i el medi al llarg de la història, tot
caracteritzant les diferents relacions entre les societats i els seus entorns.
· Reconeixement de la distribució en l’espai de continents, oceans i mars i
localització i identificació de les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques
al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.
· Identificació dels factors bàsics del clima i de les principals varietats climàtiques per
mitjà de l’elaboració i interpretació de climogrames i de la incidència de l’activitat
humana sobre el clima.
· Distinció entre riscos naturals i antròpics. Descripció d’alguns casos d’impacte
mediambiental derivats de l’acció humana, especialment a Catalunya, cercant
causes i conseqüències. Identificació dels diferents tipus de recursos naturals
renovables i no renovables.
· Valoració de les accions, tant individuals com col·lectives, que afavoreixen un
desenvolupament sostenible. Aproximació a polítiques de protecció
mediambiental des d’àmbits diversos (municipal, autonòmic, estatal, europeu,
entitats no governamentals, etc).
El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic
· Anàlisi de les formes de vida dels pobles prehistòrics (organització social,
economia, creences, manifestacions artístiques,etc) a través de les seves restes
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·

·
·

·
·

materials.
Valoració dels factors que van permetre el desenvolupament de les primeres
civilitzacions urbanes, tot identificant les relacions de causalitat entre fenòmens.
Identificació d’elements de canvi i continuïtat en les formes de vida i subsistència i
en l’organització de la societat.
Caracterització de l’intercanvi econòmic i cultural entre els pobles colonitzadors de
la Mediterrània i les poblacions autòctones de la Península Ibèrica.
Anàlisi d’alguns elements de l’organització social, política i econòmica de la Grècia
clàssica. Identificació dels factors que van permetre la consolidació de l’Imperi
Romà i dels que van provocar la seva crisi posterior, aplicant nocions de causalitat.
Identificació del llegat cultural del món clàssic i valoració de les seves aportacions.
Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en alguns
exemples del món tardo antic, tot incidint en l’origen i expansió del cristianisme.

Recursos i metodologia.
Geografia:
1. La Terra. Metodologia: Fer servir dibuixos a la pissarra. Imitar els moviments
amb alumnes, voltant sobre ells mateixos i al voltant d’un altre. Posicions
extremes. Mètode inductiu o deductiu segons la forma d’enfocar-ho, a través de
les situacions. Presentar aquestes a partir de globus, pilotes, que es moguin
entorn d’un focus lluminós (làmpada de piles)... Recursos:
Dibuixos, gravats, globus terraqui, pilota, làmpada de piles, fotografies, etc.
2. Els mapes. Metodologia: Utilitzar fotografies que abarquin la mateixa figura de
més a prop i de més lluny. Exemplificar amb fotos del mateix alumne i comparar
amb la seva figura real. Veure mapes. Dibuixar-los i pintar-los. Fer-ne de muts i
d’altres amb noms. Anar fent adquirir de forma gairebé imperceptible una
memòria visual. Exercitar la memòria, si cal a través de fórmules
mnemotècniques muntades com si fos un joc. Per a fer assimilar els conceptes
de longitud i latitud organitzar partides entre els alumnes de l’anomenat joc dels
vaixells (“jugar a barcos”). Fer adonar que cal fixar dues posicions per trobar la
situació de cada element. Traslladar-ho als mapes. Recursos: Paper quadriculat o
mil·limetrat. Fotografies. Mapes.
3. L’atmosfera. Metodologia: Fer servir el mètode experimental. Experiment del
vas ple d’aigua tapat per un paper, invertit. Altres opcions semblants. Fixar-se en
les situacions típiques de Lloret i els efectes dels temporals de cada any. Fer
adonar dels moviments de les banderes, de com funcionen els molins de
vent...Recursos: Objectes útils: vasos, paper, tubs corbats, vasos comunicants,
aparells de laboratori senzills...
4. El clima. Metodologia: Més aviat utilitzar la inducció. Experimentació a partir
de la localitat. Comparació amb altres llocs. Fer reflexionar sobre el perquè de la
vinguda massiva del turisme centreeuropeu. Veure dades estadístiques. Treure
també deduccions. Recursos: Fotografies. Dibuixos. Mapes. Comprovació real
amb sortides dels efectes dels vents locals. (Fer adonar del moviment de l’aire
en funció de la temperatura dins la pròpia classe: molinets de paper col·locats
adientment sobre el radioador, etc.) Vídeos.
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5. Ecosistemes. Metodologia: Dedicar diversos moments a analitzar els problemes
derivats del món actual. El problema de les deixalles, dels gasos, dels “forats” de
l’ozó,...Donar lectures a fer de temes adients. Recursos: Retalls de diari,
resolucions governamentals, Revistes i llibres que recullin opinions d’experts.
Algun vídeo o DVD.
Història:
1. L’home primitiu. Metodologia: Aprendre a manejar materials de diverses
èpoques. Entendre que són claus per a períodes on no hi ha informació escrita.
Saber comparar i classificar segons antiguitat (elementalment). Aprendre a
dibuixar megàlits (també elementalment). Recursos: Objectes de col·lecció si el
professor en té. També es poden fer servir elements falsos i, fins i tot, ensenyar a
construir-los, tallar pedra, posar en un mànec, etc. Dibuixos. Fotografies, Vídeos
o DVDs de formes de vida dels primitius. Esquemes elementals de la
prehistòria.
2. El Pròxim Orient. Metodologia: Jugar amb l’atractiu del món enigmàtic. Mirar
fotografies, dibuixos, vídeos, alguna pel·lícula que ambienti l’època. Mostrar
objectes: Reproduccions de figures, papirs, etc. Diferenciar l’escriptura
jeroglífica. Recursos: Fotografies, dibuixos, retallables, mapes, objectes,
projeccions (diapositives, transparències,...), vídeos, pel·lícules....
3. Grècia. Metodologia: Fer lectures d’algun autor grec (adaptacions). Veure
projeccions o vídeos. Admirar la bellesa de les obres. Comparar amb l’actualitat.
Subratllar quines coses segueixen essent vàlides. Fer servir mapes. Situar
viatges, navegacions, ciutats gregues, colònies. Recursos: Llibres, revistes,
fotografies, dibuixos, projeccions, DVDs, vídeos, objectes, reproduccions de
ceràmiques i peces gregues...
4. Cultura ibèrica. Metodologia: Fer una visita a algun dels poblats esmentats i, a
partir d’aquí anar intuint els trets generals que caracteritzen aquesta cultura. En
tot cas, a partir dels objectes, comparar-la amb altres indrets més al sud i adonarse
de la relativa pobresa sumptuària dels poblats catalans. Recursos:
Contemplació de col·leccions d’objectes (de museu si cal). Tocar el tipus de
ceràmica autèntica que es troba a Lloret. Fotografies. Planells de poblats. Mapes.
Reproduccions. Vídeos...
5. Roma. Metodologia: Contrastar aquesta cultura amb la grega i fer-ne veure
l’interès per la utilitat per damunt de la concepció estètica. Visitar Empúries o
lloc semblant i treure conclusions a partir de la contemplació de la ciutat. Buscar
informació sobre la presència dels romans a Lloret (Fenals, Sant Quirze, etc.)
Adquirir idees generals a partir del que és puntual i, a vegades, anecdòtic.
Recursos: Visites. Objectes. Fotografies. Peces romanes autèntiques o
reproduïdes. Llibres. DVDs o vídeos. Alguna pel·lícula sobre el món romà.
Llibres i revistes.
SEGON D'ESO
· Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i
suports (convencionals i digitals).
· Cerca, anàlisi i contrast d'informacions estadístiques i gràfics, per mitjans
convencionals i digitals, per a interpretar fenòmens demogràfics i socials.
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· Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en diversos
fenòmens històrics.
· Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials,
textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes
generals a fets de l'entorn proper.
Representació gràfica de les seqüències temporals.
· Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del
present. Exercitació de l'empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el
present.
· Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l'època
medieval i moderna, per mitjà de l'observació directa i indirecta, i interpretació d'obres
significatives de l'àmbit català, espanyol i europeu dins el seu context cultural.
Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
L'ocupació del territori: població i societat
· Anàlisi de l'evolució històrica de la població a nivell local i mundial: poblament,
dinàmiques demogràfiques i ritmes d'urbanització al llarg de la història. Identificació
de les fonts per a l'estudi de la població (censos, padrons o registres).
· Localització de les principals concentracions i buits demogràfics, identificant els
factors naturals i humans que expliquen la distribució de la població.
Localització de les principals concentracions urbanes a Catalunya, Espanya i el món.
· Aplicació dels conceptes bàsics de demografia a la comprensió de dinàmiques
demogràfiques actuals (creixement demogràfic, migracions, esperança de vida),
analitzant i interpretant les seves causes i conseqüències.
· Identificació dels elements estructurals de les societats actuals (edat, sexe, ocupació,
mobilitat), caracteritzant especialment alguns factors de desigualtat social i diversitat
cultural de la societat europea, espanyola i catalana i manifestant respecte per la
diversitat i riquesa de manifestacions
culturals.
Les societats pre-industrials
· Identificació dels trets bàsics de la societat, l'economia i els poders polítics a l'Europa
feudal, incidint en els elements referits a la desigualtat legal dels estaments socials.
Localització espacial i temporal de les diverses unitats polítiques que van coexistir en la
Península Ibèrica durant l'Edat mitjana i anàlisi dels diferents grups socials.
· Aplicació de les nocions històriques de canvi i continuïtat en la interpretació de
l'origen i l'expansió de l'Islam. Anàlisi de les formes de vida i de la confluència de
cultures (cristians, musulmans i jueus) en les ciutats de la Península Ibèrica.
· Identificació dels trets bàsics del procés de formació dels comtats catalans fins a la
consolidació de la Corona catalano-aragonesa. Caracterització de les principals
institucions catalanes, establint relacions amb algunes institucions actuals.
· Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la Baixa Edat Mitjana, incidint especialment
en l'auge de la vida urbana i del comerç i en els conflictes al món rural. Anàlisi del
paper de l'Església en la cultura i la mentalitat medievals.
· Anàlisi de l'evolució social, política i econòmica a l'Edat moderna, situant l'Imperi
hispànic dins el context europeu. Comparació de situacions històriques d'època
moderna, com l'ampliació del món conegut pels europeus o els conflictes religiosos,
entre d'altres, amb fets de l'actualitat.
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Caracterització d'alguna civilització no europea.
· Reconeixement dels elements bàsics de l'evolució històrica de Catalunya dins la
monarquia hispànica, analitzant les causes i les conseqüències d'alguns conflictes
polítics i socials. Caracterització d'elements de canvi i continuïtat en la Catalunya del
segle XVIII.

TERCER D'ESO
Cerca, anàlisi i contrast d'informacions estadístiques, gràfics i mapes, així com de les
informacions que ens proporcionen els mitjans de comunicació. Contrast i valoració
crítica d'informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen, valorant solucions i
alternatives als problemes.
Ús de diferents fonts d'informació, especialment amb suport TIC, per contextualitzar
els conceptes generals a fets de l'entorn proper, comunicant de forma argumentada
els resultats de la recerca.
Reconeixement dels drets individuals i col·lectius. Identificació i rebuig de les
situacions de desigualtat, injustícia i discriminació que afecten persones i col·lectius en
el món actual.
Valoració crítica dels prejudicis sexistes i discriminacions de gènere per mitjà de
l'anàlisi i debat de casos, en la nostra societat i en d'altres.
Valoració del diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de resolución de
conflictes.
Reflexió i debat sobre els reptes de la societat multicultural en relació a la convivència i
la cohesió social, fonamentant les opinions pròpies i respectant les dels altres.
Activitat econòmica i espai geogràfic
Reconeixement i aplicació de conceptes bàsics d'economia a l'anàlisi del funcionament
de les activitats econòmiques i de l'organització del món del treball, tot caracteritzant
els trets generals de l'economia europea, espanyola i catalana dins un món globalitzat i
establint relacions amb fets i realitats de l'entorn proper.
Anàlisi de les relacions entre la tecnologia, l'organització social i la producció de béns
en un territori al llarg de la història. Presa de consciencia del caràcter exhaurible dels
recursos i de la necessitat d'una producción respectuosa amb el medi ambient i d'un
consum responsable.
Reconeixement de paisatges agraris, exemplificant les característiques bàsiques de
cada un i identificant les transformacions en el món rural.
Anàlisi dels principals paisatges agraris a Catalunya, així com de les activitats que hi

210

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

estan associades.
Identificació de les principals zones industrials a nivell mundial i dels factors de
localització industrial i la seva relació amb les xarxes de comunicació i transport. Anàlisi
de l'evolució de l'activitat dels sectors secundari i terciari a Catalunya.
Comprensió de la relació entre serveis, societat del benestar i sistema contributiu.
Classificació i anàlisi d'alguns serveis a nivell mundial i local.
Identificació de la tendència a la terciarització de les societats actuals.
Transformacions i desequilibris en el món actual
Valoració de les conseqüències de la globalització de l'economia, entre les quals la
deslocalització industrial i les noves formes de comerç. Anàlisi de casos d'intercanvi
desigual entre països.
Anàlisi del desenvolupament humà desigual, a partir de la selecció i contrast
d'informacions i, especialment, dels indicadors socioeconòmics.
Anàlisi de les noves formes de producció d'aliments i del problema de la fam al món i
les seves implicacions globals. Valoració de les polítiques de cooperació i solidaritat.
Identificació de l'impacte dels processos productius, dels moviments de població i del
creixement urbà sobre el territori. Anàlisi de les formes de vida, dels problemes i de la
gestió de les ciutats actuals, especialment a Catalunya i Espanya.
Organització política i planificació del territori
Anàlisi i contrast de diferents formes d'organització política i territorial. Comparació
amb algunes formes d'organització política del passat. Distinció entre les fronteres
tradicionals i els nous espais convivencials.
Identificació dels principis i institucions dels règims democràtics i valoració de la
participació ciutadana en les institucions públiques. Distinció entre sistemes
democràtics i autoritaris.
Anàlisi dels elements bàsics de l'organització política i administrativa de la Unió
Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals degovern i el seu
funcionament. Comparació entre els òrgans de govern municipal i els d'àmbits
territorials més grans.
Localització i caracterització dels grans àmbits geopolítics i econòmics a nivell mundial.
Identificació de les funcions d'algunes organitzacionsInternacionals.
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Metodologia.
En aquesta etapa educativa, el desenvolupament dels continguts de l’àrea es pot
realizar utilitzant diferents objectius, des de els científics fins altres que permetin als
alumnes comprendre la dinámica de la economía, política i societat. El treball escolr no
es limita a fer arribar a l’alumne coneixements, sino a donar-li d’uns recursos personals
i valors que li facilitin la socialització. Si hi ha una área que es caracteritzi per aquest
objectiu es la de Ciencies Socials, Geografia i historia. D’aquesta forma, la motivació i
els coneixements útils i significatius es converteixen en principis metodològics bàsics
en el procés d’ensenyança-aprenentatge, concebuts en termes d’eficacia pedagògica.
Es per aquest motiu que els continguts tenen que anar dirgits també a la formació de
persones reflexives i crítiques i inmerses en la realitat més propera, però en el plural
context europeu, español i català. Cal permitir-se del coneixement previ de l’alume
com elements d’un mateix fenòmen, el que de portar a l’alumne al coneixement de la
realitat social, política i económica.
La construcció del coneixement social només es por realizar des de la confrontació de
parers e hipótesis i d’un análisis multicausal, de modo que l’alumne tindrà que
conèixer una determinada realitat social i disposar de la posibilitat de confrontar-la
amb les idees prèvies que pot tindre sobre ella. Per això no basta el coneixement dels
fets, doncs haver estat format en les tècniques d’investigació social bàsiques.
D’aquesta manera, els continguts, manifestat en el desenvolupament de cadascuna de
les unitats i en distintes seccions, es converteixen en instruments bàsics per que els
alumnes aconsesegueixen els objectius de l’etapa educativa i de l’àrea.
El coneixement de la geografía exigeix l’ús de mapes, textos, fotografíes, documents,
dades estadístiques, etc. Igualment, l’ús de qualsevol recurs metodològic, i
especialmente, el llibre de text déu encaminar-se a la participació de l’alumne en el
procés educatiu. Totes aquestes consideracions han tingut en compte en l’activitat
educativa a desenvolupar a l’aula: exposició clara, senzilla i raonada del continguts,
amb un llenguatge adaptat a l’alumne i que, simultàneament, contribueix a millorar la
seva expressió oral i escrita; tratament del continguts de forma que condueixen a un
aprenentatge comprensiu i significatiu; estratègies d’aprenentatge que propicien un
análisis causals dels fets geogràfics; y fomentant l’asunció dels valors propis d’un
sistema democràtic.
Recursos.
Tal i com es dedueix, a l’explicació i el desenvolupament dels continguts anirà
acompanyada de la realització d’activitats de comprovació de comeixements i
d’aplicació de procediments. La profundització que pot lograr-se estarà en funció dels
comeixements previs detectats mitjançant les activitats/preguntes de dianòstic inicial.
Es fundamental oferir a cada alumneels recursos educatius necessaris per a que la seva
formació s’ajusti a les seves possibilitats. I per atendre a la diversitat de nivells de
coneixements i de possibilitats d’aprenentatge dels alumnes del grup es proposen a
cada unitat noves activitats. A les Ampliacions, es fonamental el treball amb breus
comentaris de text, que obren a l’alumne noves perspectives; en les de reforç
consolidar els coneixements bàsics mitjançants el treball amb mapes (muts e històrics),
confecció de fitxes esquemàtiques, redacció d’informes, identificació de conceptes
mitjançant respostes alternatives. Per aconseguir aquets fins s’utilitzaran recursos
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propis del llibre de text, quaderns d’atenció a la diversitat, mapes i proves d’avaluació).
El Departament ofereix, a la seva vegada, recursos propis, com mapes murals, vídeos,
DVD, documentació, llibres etc. Però, a més els alumnes treballaran amb altres
materials, com l’ús de Internet, articles resenyats, etc.

QUART D'ESO
Els continguts de la matèria s'articulen en els dos primers cursos en una combinació de
coneixements històrics i geogràfics. El tercer curs es destina prioritàriament a
l'organització econòmica i geopolítica actual i el quart curs a l'ensenyament de la
història recent i del món d'avui. Aquesta estructura pretén mantenir un equilibri
d'escales espacials i temporals, tot prioritzant el coneixement geogràfic i històric del
món actual. Des d'una perspectiva espacial es considera fonamental que al final de
l'etapa l'alumnat hagi adquirit un bon coneixement de la realitat catalana i espanyola
en el context europeu, així com la construcció d'una aproximació a l'organització
social, política, econòmica i cultural del món. S'aposta per un enfocament que prioritzi
la comparació de situacions similars de diferents realitats territorials i que eviti
plantejaments excessivament localistes, eurocentristes i etnocentristes. Amb tot, no
s'ha de perdre de vista la dimensió europea, és a dir, d'estudiar aquelles situacions la
projecció de les quals permeti un estudi simultani amb la realitat local, catalana i
espanyola.
En relació a l'equilibri d'escales temporals, cal posar èmfasi en la història més recent
(segles XX i XXI) atès que és la que dóna significat a les problemàtiques actuals. És
convenient que en qualsevol situació geogràfica i social es compari el passat i el
present, buscant les arrels històriques dels problemes. El tractament dels continguts i
de les situacions que se seleccionin per desenvolupar-lo ha de representar de forma
equilibrada la diversitat social, inclosa la de gènere, i la presència de minories ètniques
i culturals.
Atesa la riquesa i complexitat de fets, situacions i problemes geogràfics i històrics es fa
necessària una selecció i una seqüència dels continguts que permeti a l'alumnat
adquirir coneixements bàsics i fonamentals per seguir aprenent i que li permeti
desenvolupar un pensament històric, geogràfic i social autònom.
L'anàlisi de problemàtiques socials, utilitzant informacions de diferents fonts i
perspectives i abordant els conflictes d'interessos entre els diversos agents socials que
intervenen, així com la cerca de solucions per la via del consens permeten
contextualitzar el coneixement a partir de situacions reals. La diversitat d'opinions i
opcions que s'hi posen en joc configuren una manera d'entendre el món i una manera
de resoldre els problemes individuals i col·lectius que ajuden a comprovar la relativitat
del coneixement. En un món globalitzat i interconnectat cal cercar espais comuns de
coneixement per a alumnes amb realitats culturals i socials diverses, que serveixin de
referència a tots, respectant les diferents identitats.
El currículum planteja un bloc comú per a tota l’etapa. Seguidament, en tots els cursos,
hi ha un bloc de continguts comuns, que incorpora l’aprenentatge de procediments i
actituds de caràcter general que ha de servir com a marc per desenvolupar la resta de
blocs, els quals es poden impartir en un ordre diferent del proposat. Els coneixements
bàsics i fonamentals de cada bloc es poden seleccionar i seqüenciar a partir de
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conceptes socials clau, com per exemple: identitat-alteritat, diferenciació, racionalitatirracionalitat, organització social, canvi-continuïtat, creences i valors, i interrelació.
Aquests coneixements, a més, s'haurien de presentar a partir de problemes socials
rellevants, situacionsproblema o de la problematització dels continguts.
Encara que en l'educació secundària obligatòria els continguts es presentin organitzats
per matèries, per a l'assoliment de les competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible. La connexió entre continguts de
matèries diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa situació i dóna
un sentit més ampli als conceptes i n'afavoreix la comprensió. De la mateixa manera,
els continguts que en una matèria es presenten com a instrument, trobaran en una
altra els contextos adequats que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb naturalitat en situacions de relació amb l'entorn
i la vida diària. Al final dels continguts de cada curs es concreten les connexions que es
poden establir amb d'altres matèries; la proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Aportacions de la història a la matèria de ciències socials
Les societats occidentals confien a l'ensenyament de la història la formació d'una
ciutadania informada i crítica, capacitada per participar en la vida democràtica dels
seus països. També confien que l'ensenyament de la història permetrà a les joves
generacions formar-se el seu pensament, la seva consciència història i les seves
identitats. A més, l'ensenyament de la història ha de possibilitar que les joves
generacions preservin per al futur la memòria històrica del passat i el patrimoni
cultural.
La formació del pensament històric suposa l'aprenentatge d'aquelles capacitats que
permetran a l'alumnat donar sentit al passat: comprendre els fets i els problemes
objecte d'estudi de la història, per després analitzar-los, contrastar-los, argumentar-los
amb el suport d'evidències i percebre la complexitat del temps històric.
La consciència històrica, entesa com la capacitat de pensar-se com a ésser històric i de
donar sentit al passat, és fonamental per la construcció de les identitats personals i
socials dels joves i per a saber-se membres d'un grup o col·lectiu amb el qual
comparteixen una història, un territori, unes tradicions i una determinada visió del
món.
El desenvolupament de la consciència històrica haurà de permetre l'alumnat de
construir la seva consciència temporal, és a dir, haurà de poder construir la seva
historicitat com a conseqüència de les interrelacions entre el passat, el present i el
futur. Haurà de ser capaç de percebre la presència del passat en el present i poder
projectar-se del present cap al futur.
El paper de l'ensenyament de la història en la formació de les identitats ha de tenir en
compte la pluralitat i la complexitat del nostre món i les opcions de les persones per
prendre lliurement i autònoma les decisions relacionades amb la construcció de la seva
personalitat i del seu futur. Aquestes característiques -la pluralitat, la complexitat i la
llibertat- expliquen la necessitat de trobar elements de cohesió social i de preservar les
memòries plurals dels protagonistes del
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passat, i totes aquelles evidències que faciliten comprendre millor com eren, com
vivien, com pensaven els homes i les dones que ens han precedit en el temps i han
tingut un paper clau en la construcció del present.
La formació del pensament històric, el desenvolupament de la consciència històrica i la
preservació de la memòria i del patrimoni justifiquen i donen sentit a la finalitat més
important de l'ensenyament de la història a l'ESO: l'educació per a la ciutadania
democràtica.
El coneixement històric és clau perquè l’alumnat aprengui a participar en la vida
democràtica d'un país, prendre partit davant dels problemes del món, participar en la
transformació i la millora de la pròpia societat i del món, i seguir aprenent per
participar-hi en el futur. En aquest sentit, les relacions entre la matèria de ciències
socials, geografia i història i l'educació per a la ciutadania són molt estretes.
Aportacions de la geografia a la matèria de ciències socials
La realitat espacial és complexa. El medi és producte dels fenòmens de la natura i de
l'activitat dels grups socials; en conseqüència, l' estudi de l'espai habitat per les
societats s'ha de fer sense separar els components naturals dels humans. L'essència
del coneixement geogràfic en l'ensenyament obligatori radica en convertir en
intel·ligibles els territoris propers i els més allunyats.
L'alumnat ha d'ubicar-se en relació amb les decisions espacials i socials i obtenir
coneixements, habilitats i actituds per a actuar de manera responsable, individualment
i col·lectiva, en el territori.
L'educació geogràfica ha de fer que les persones s'apropiïn dels espais i medis on
desenvolupen la seva vida quotidiana, així com apreciïn els paisatges i les civilitzacions
i cultures diferents a les seves. Una apropiació desitjable de l'espai comporta fer-ne un
ús racional, habitar-lo amb els altres i, finalment, organitzar-lo i administrar-lo de
forma sostenible, per garantir el seu futur.
D'aquesta manera, l'alumnat coneixerà els orígens i les evolucions del territori propi i
dels altres i, comprenent-los, podrà actuar en ells i contribuir, si escau, a la seva
transformació amb coneixement de causa.
El coneixement geogràfic té com a objectiu ensenyar a pensar l'espai en un món
global. El raonament geogràfic, aplicat en un territori, ha de ser dinàmic i contemplar
una pluralitat d'escales. Implica aprendre a analitzar els diferents elements que
caracteritzen un territori, triant el nivell espacial més adequat per a tractar cada
problema. També s'hauria de tenir en compte les diferents escales temporals per
trobar en el passat les explicacions de les estructures espacials del present i, a partir de
les tendències actuals, pensar en els escenaris futurs. El raonament geogràfic és, per
tant, retrospectiu i prospectiu.
La geografia permetrà l'alumnat vincular la idea de lloc amb la idea de cultura, i la idea
de globalitat amb la d'interdependència i complexitat. Així podran entendre que la
nostra quotidianitat ve determinada avui pels canvis que tenen lloc arreu del planeta i
que el que succeeix en el nostre medi local influeix en el desenvolupament d'altre
territoris allunyats. Per això és molt important educar en la responsabilitat envers les
nostres accions individuals i col·lectives en la construcció del sistema-món.
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Continguts comuns
1. Obtenció d'informació relativa a situacions i conflictes de l'actualitat, a partir de
diversos mitjans de comunicació i, si escau, d'entrevistes i enquestes, tot
analitzant els seus antecedents històrics i establint relacions entre l'àmbit
mundial i el local.
2. Recerca d'aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d'informacions
extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d'arxiu, i secundàries.
Elaboració i lectura de mapes històrics.
3. Ús de formes diversificades, tant escrites com orals, prioritzant els mitjans
audiovisuals i les TIC, per comunicar els resultats d'una recerca individual o en
grup.
4. Identificació d'alguns dels canvis, continuïtats i ruptures en el món de la
cultura, de l'art i de les mentalitats, a nivell mundial i local, i interpretació dins
el context, amb atenció especial als rols de gènere.
5. Reflexió crítica i debat sobre la influència dels mitjans de comunicació en les
mentalitats individuals i col·lectives.
6. Anàlisi d'imatges com a documents històrics, referents estètics i interpretacions
de la realitat. Visualització d'alguns films documentals o de ficció i valoració
com a fonts històriques i llenguatges expressius.
Les arrels del món contemporani
1. Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l'Antic Règim i l'època
contemporània.
2. Anàlisi de les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l'època
contemporània. Identificació dels seus antecedents, entre els quals el
reformisme il·lustrat, i de les seves conseqüències socials, fins al present.
Anàlisi de l'evolució històrica d'Espanya i Catalunya al segle XIX i valoració dins
el context internacional.
3. Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i
interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de
vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d'algun exemple proper.
Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d'algunes ideologies i
revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a
Catalunya.
4. Localització geogràfica de l'expansió imperialista. Identificació de les relacions
de causa i efecte entre l'imperialisme i la consolidació del capitalisme.
Grans conflictes del segle XX
1. Identificació dels elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat
del segle XX, incidint en les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracterització
d'aspectes relatius a la situació històrica de Catalunya i Espanya, en especial,
durant la II República i la Guerra civil.
2. Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant especialment
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l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
3. Anàlisi del procés de descolonització i de les seves conseqüències. Valoració
argumentada de la repercussió de l'imperialisme en l'actual configuració del
món, analitzant algun cas del continent africà.
4. Anàlisi del procés de reconstrucció de l'ordre polític i econòmic després dels
conflictes bèl·lics. Valoració de les intervencions dels organismes
internacionals, com l'ONU, en matèria de política mundial i de la seva vigència.
Caracterització dels models socioeconòmics de postguerra.
5. Valoració dels canvis i ruptures en les formes i funcions de l'art, per mitjà de
l'anàlisi de l'obra d'alguns artistes representatius.
El món d'avui
1. Anàlisi del procés de construcció de la Unió Europea fins a l'actualitat i, en
especial, de la integració d'Espanya, així com del paper de Catalunya dins el
marc europeu.
2. Valoració de la transició cap a la democràcia a Catalunya i Espanya a partir de
l'anàlisi del paper dels homes i les dones com a subjectes dels canvis històrics,
individualment i col·lectiva. Anàlisi dels reptes de la democràcia a l'actualitat.
3. Reconeixement de les conseqüències de la globalització i localització dels nous
centres de poder. Argumentació crítica del sistema econòmic actual en relació
a la sostenibilitat i plantejament d'alternatives.
4. Identificació dels focus de conflicte en el món actual, tot relacionant les seves
causes amb factors històrics. Valoració del diàleg i de la cooperació com a
formes pacífiques de resolució de conflictes. Valoració de la funció de la
memòria històrica en la construcció del futur.
Metodologia i recursos per a 4t d’ESO
L'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història s'ha de basar en l'ús de
fonts i recursos diversos per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de
manera eficaç i comprensible. Cal potenciar l'observació directa i indirecta, la lectura
de diferents documents i fonts orals i, especialment, cal ensenyar-los a treballar amb
les TIC i els mitjans de comunicació que estan a l'abast de qualsevol ciutadà.
A Internet s'hi troben recursos d'informació, mapes virtuals, bases de dades i
aplicacions per als projectes a realitzar amb l'alumnat. Es treballaran estratègies per a
la localització de la informació, l'obtenció i tractament de les dades i les habilitats
d'anàlisi i de comunicació (col·laborativa, de presentació i publicació dels resultats)
S'han de crear situacions educatives que permetin a l'alumnat expressar les seves
representacions socials, geogràfiques i històriques amb l'objectiu d'analitzar i valorar
els seus orígens i la seva racionalitat. Cal tenir present que bona part de les
representacions socials de l'alumnat, en part provinents dels mitjans de comunicació,
s'han construït fora de l'escola i sovint es basen en estereotips, informacions parcials i
subjectivismes. Per aquesta raó convé presentar situacions que ajudin a qüestionar-se i
a replantejar-se les representacions pròpies i, si escau, a canviar-les.

217

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

Per a què l'alumnat pugui desenvolupar tots i cadascun d'aquests aspectes
l'ensenyament ha de fomentar:
- El lligam entre el passat, el present i el futur.
- La comparació de diferents situacions, problemes o fets, prèviament contextualitzats
en la societat que els ha generat, i entre civilitzacions, cultures o societats properes o
allunyades en l'espai i en el temps.
- L'aprenentatge d'aquelles destreses que permetin a l'alumnat buscar de forma
autònoma informació, classificar-la segons la seva procedència, sistematitzar-la,
organitzar-la, i analitzar, comparar, criticar i avaluar les fonts i les evidències
utilitzades.
- La construcció de models d'explicació i interpretació dels fets, problemes o situacions
socials, històriques i geogràfiques.
- L'aprenentatge de coneixements històrics temporals (cronologia, periodització, canvi,
continuïtat, simultaneïtat, sincronia, diacronia, causalitat, etc.) aplicables a diferents
situacions.
- L'aprenentatge de coneixements geogràfics espacials (representació espacial, escales,
interdependència, complexitat, etc.) aplicables a diferents territoris.
- El protagonisme d'homes, dones, nois i noies en els esdeveniments del passat i del
present, buscant un equilibri entre els grups i els col·lectius socials d'un mateix país i
apreciant l'intercanvi intergeneracional.
- La interrelació entre països, territoris, cultures i civilitzacions incorporant com a
objecte d'estudi tot allò que caracteritza a l'ésser humà: les necessitats i les maneres
de satisfer-les, les activitats econòmiques, l'organització social i política, les
cosmovisions, les manifestacions artístiques, etc.
- La comprensió empàtica dels altres i la relativització de les valoracions sobre el que és
propi i el que és aliè.
- Els mètodes de treball orientats a formular hipòtesis i explicacions precises, exposar
maneres de fer diferents, resoldre problemes, buscar possibles solucions i alternatives,
argumentar opinions sobre fets i idees, etc.
L'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història ha d'apostar, finalment,
per un enfocament interdisciplinari que integri manifestacions diverses de les societats
humanes, ubicades en l'espai i en el temps, com ara la música, la literatura, la ciència,
la tècnica o el pensament, possibilitant que l'alumnat transvasi continguts entre les
diverses disciplines que cursa.
L'avaluació és una pràctica fonamental en el procés de l'ensenyament-aprenentatge
dels continguts de la matèria de ciències socials, geografia i història i s'ha de relacionar
amb els objectius de la matèria i els criteris d'avaluació. Aquesta avaluació ha de
permetre al professorat contrastar els aprenentatges assolits amb les competències
que es pretenen desenvolupar, a través de l'anàlisi del procés d'ensenyamentaprenentatge.
L'avaluació formativa ha d'implicar tant el professorat com l'alumnat, atès que ha de
permetre al professorat identificar la idoneïtat i adequació de les estratègies
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d'ensenyament i a l'alumnat els obstacles del seu aprenentatge i la construcció
d'estratègies de superació.
Juntament amb l'avaluació formativa, s'ha de potenciar l'avaluació en l'acció, és a dir,
l'avaluació de l'elaboració i aplicació de projectes d'intervenció social en la comunitat
(problemes socials, patrimoni natural i cultural, memòria històrica, sostenibilitat, etc.).

ECONOMIA
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina. S’utilitzaran fitxes de reforç
en aquelles unitats que siguin més difícil d’assolir per a l’alumnat. Les eines TIC (pàgines
web, PCBOLSA, diaris econòmics, projeccions de documentals i pel·lícules) son altres
eines a fer servir per facilitar l’aprenentatge de l’alumne, d’una manera més pràctica. La
organització de la classe serà variada, però es pot seguir aquesta pauta, comentaris i
teoria (25 minuts), un debat sobre la teoria o el comentari (20 minuts), repàs del que
s’ha explicat i conclusions (10 minuts). Es projectarà el documental d’economia “La
gran batalla per l’economia mundial” de sis episodis d’una hora; el documental “La
crisis dels tulipes”, altres més, es pot seguir el bloc del professor Nando Alemany
“economiapervagos.blogspot.com”. És necessari l’ús d’una aula amb recursos
multimèdia, almenys canó projector i instal·lació de so.

ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 1R DE BATXILLERAT
En aquest primer curs de l’economia de l’empresa, els alumnes veuen tant l’entorn
com 3 dels quatre principals departaments en què podem dividir una empresa.
Hi ha parts força teòriques en què es combina l’explicació magistral del professor, si és
que el seu contingut és difícil d’entendre, com la lectura i síntesi del propi alumne,
quan el contingut és més fàcil d’assimilar. Per a treballar cada contingut, a més a més
es fan servir determinats recursos: reportatges de tv que hi estiguin relacionats,
pel·lícules, programes informàtics com processador de texts, full de càlcul, recerques
per internet, exposició oral de determinats treballs, debats...
Hi ha altres parts que són més numèriques en que el professor proposa exercicis i
activitats que els alumnes han de realitzar la llibreta i a la pissarra.
Continguts a treballar:
L'empresa com a organització
· Identificació del paper de l'empresa com a unitat econòmica i de la tasca de
l'empresari, considerant la seva evolució històrica, així com els seus
objectius i el conflicte entre ells. Reconeixement del seu paper com a
generadora de rendes i benestar en la societat.
· Reconeixement de les funcions necessàries per a l'activitat empresarial i les
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seves interrelacions, els objectius, els conflictes i les tipologies generals
d'empresa. Consideració de les empreses i organitzacions amb finalitats
socials i no lucratives.
· Valoració de la responsabilitat vinculada a l'activitat empresarial tant des del
punt de vista social com mediambiental, mitjançant l'anàlisi i recerca de
casos que permetin el contrast d'opinions i el debat.
· Interpretació de les estructures organitzatives i organigrames, les relacions
d'autoritat i responsabilitat entre els diferents nivells organitzatius i els
canals de comunicació possibles, així com les causes que provoquen
l'aparició d'estructures informals. Obtenció d'informació sobre estructures
organitzatives d'empreses diverses.
· Diferenciació entre l'aplicació de diferents estils de direcció i de lideratge en
una organització i les conseqüències sobre els resultats, així com la
implicació dels treballadors. Valoració dels efectes de la motivació sobre el
rendiment i l'assoliment d'objectius.
· Aplicació del procés de presa de decisions a un cas senzill. Utilització de
matrius i arbres de decisió com a mètode d'estructuració i resolució de
situacions aplicant criteris per a situacions de risc i incertesa.

Gestió dels recursos humans
· Valoració de la importància d'una bona gestió de les persones en qualsevol
àmbit i identificació de les funcions del departament de recursos humans.
· Coneixement de les etapes d'un procés de selecció de personal aplicat per
les empreses i de la gestió dels recursos humans per competències.
· Reconeixement de la utilitat de la intel·ligència emocional en la gestió de les
relacions i com a via per millorar tant l'eficiència de les organitzacions com
les pròpies relacions personals.
· Valoració de la gestió del coneixement i la formació com a mecanismes per
gestionar el capital intel·lectual dins un equip humà.
· Anàlisi de les relacions laborals i de la negociació col·lectiva en el paper de
la resolució de conflictes entre empresaris i treballadors. Recerca
d'informació bàsica dins l'Estatut dels treballadors i convenis col·lectius.
· Identificació dels trets generals dels contractes de treball més usuals; càlcul
bàsic d'un rebut de salari senzill, interpretant els efectes d'una variació en
algun dels seus components sobre la renda del treballador.
· Identificació dels factors socioculturals que limiten o discriminen per causa
de gènere o altres motius determinats de caire col·lectiu en l'activitat
empresarial i descripció de possibles mesures correctores de situacions de
desigualtat i discriminació.
Gestió de la producció
· Descripció del procés de producció com a activitat generadora de valor
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afegit i valoració de l'eficiència en l'ús de recursos.
· Apreciació de la recerca, el desenvolupament i la innovació com a motors
del canvi tecnològic i de millora de la competitivitat empresarial.
· Classificació i càlcul dels costos de producció de l'empresa utilitzant
sistemes d'assignació de costos i analitzant les repercussions sobre la
valoració de les existències i el resultat de l'empresa.
· Anàlisi de les decisions de producció o externalització de costos amb l'ajut
del llindar de rendibilitat a partir de la interpretació i resolució de casos.
Anàlisi i representació gràfica amb el suport de fulls de càlcul.
· Reconeixement dels continguts d'un sistema de gestió mediambiental entès
com a eina per a una producció sostenible i com una font d'avantatges
competitius, mostrant interès per la necessitat de canvis en el sistema
productiu que portin a una millor preservació del medi natural.
· Valoració de la importància dels sistemes de gestió de la qualitat i els
processos de reenginyeria com a factor estratègic de l'empresa.
· Interpretació de les estratègies de logística integral com a generadores
d'avantatges competitius per a l'empresa mitjançant l'anàlisi de casos.
· Aplicació i interpretació de les tècniques de planificació de la producció i
control de projectes i de les conseqüències sobre la seva gestió.
· Valoració de la necessitat dels inventaris, així com dels costos que suposen
en relació amb els objectius d'eficàcia i eficiència de la funció de proveïment
per mitjà de l'aplicació de models de gestió d'inventaris en casos senzills.

Gestió comercial
· Identificació de les finalitats del màrqueting en relació amb els objectius
empresarials, les relacions amb la clientela i l'entorn empresarial.
· Càlcul de la quota de mercat i identificació del mercat potencial, la
competència i la tipologia de mercat a què pertany un producte.
· Observació utilitzant exemples reals del significat i dels criteris per a la
segmentació de mercats i la seva aplicació en la selecció del públic objectiu.
· Anàlisi les diferències de posicionament entre productes reals d'un mateix
mercat com a conseqüència de les accions de màrqueting, raonant les
possibles estratègies aplicades.
· Reflexió sobre els factors que influeixen en el comportament de les
persones consumidores i el procés de decisió de compra, a partir
d'exemples reals i pròxims.
· Anàlisi del sistema d'informació de màrqueting de les empreses i
identificació de les diferents tècniques i fonts d'informació utilitzades en un
procés d'investigació de mercats.
· Descripció del procés de planificació en el màrqueting, l'establiment del
màrqueting mix i del tipus d'estratègia que cal desenvolupar.
· Anàlisi del concepte, les característiques i el cicle de vida d'un producte, així
com la tipologia d'una cartera de productes, a partir d'exemples de
productes quotidians.
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· Caracterització de l'envàs, l'etiqueta i la marca, en relació amb el
posicionament o valor de la marca. Identificació d'estratègies de marca i de
llançament de nous productes.
· Descripció, a partir de casos concrets, de les metodologies de fixació del
preu del producte i establiment d'estratègies de preus.
· Localització d'estratègies de distribució valorant, de manera general, els
seus avantatges i inconvenients.
· Caracterització del model de franquícia i dels seus avantatges i
inconvenients entre altres opcions de comerç associat a partir de la recerca
d'informació de casos comercials reals.
· Recerca, observació i enumeració en establiments comercials reals de
tècniques de marxandatge i animació del punt de venda valorant la
influència sobre les decisions de compra.
· Descripció dels instruments de comunicació empresarial en relació amb el
seu cost i la seva eficàcia, considerant i valorant les noves formes
relacionades amb la innovació tecnològica.
· Identificació de les etapes del procés d'elaboració d'un missatge publicitari.
Anàlisi dels recursos emprats en diferents missatges publicitaris per
aconseguir els objectius comercials. Reflexió i elaboració d'informes sobre
la legalitat i els aspectes ètics d'alguns d'ells.
Connexió amb altres matèries
Ciències per al món contemporani
- Sobreexplotació de recursos, impacte mediambiental i gestió sostenible del
planeta.
- Desenvolupament i canvi cientificotecnològic. Tipus de materials, usos i
riscos.
- Processament, intercanvi i tractament de la informació. Revolució
tecnològica de la informació.
Geografia
- Territori i activitats econòmiques: tendències i problemàtiques, localització,
desequilibris i repercussions ambientals i socials.- El món del treball.
Economia
- Producció, productivitat i costos.
- Anàlisi dels mercats i variació de les condicions de l'oferta i la demanda.
- Els recursos naturals i la seva gestió.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Estadística descriptiva: gestió, tractament i interpretació crítica de dades,
gràfics i paràmetres. Anàlisi de funcions per extrapolar models de
fenòmens socials i econòmics.
- Representació gràfica de funcions, per mitjà de l'ús de programes
informàtics.

ECONOMIA DE L’EMPRESA DE 2N DE BATXILLERAT
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A segon, en haver-li la pressió de les PAU, la dinàmica de treball és més del tipus
d’exposició magistral dels continguts que són més complicats i de treball individual per
part dels alumnes a l’hora de resumir i fer les activitats de treball que proposa el
professor. Sovint als alumnes se’ls proporciona la solució dels exercicis perquè aquests
puguin treballar de forma més autònoma.
Si el temps ho permet, es interessant veure l’aplicació de la comptabilitat des d’un
punt de vista informatitzat amb un programa com contaplus ( de pagament ) o
contasol ( gratuït )
Continguts per treballar
La informació econòmica i financera a l'empresa
· Utilització de diferents criteris de valoració de les existències analitzant els
efectes sobre el resultat comptable de cada criteri.
· Consideració de la comptabilitat com a instrument d'informació sobre el
patrimoni i els resultats necessaris per a tots els interessats en la gestió de
l'empresa, valorant la importància de la normalització comptable.
· Representació del patrimoni empresarial i registre dels fets comptables més
habituals i determinació del resultat utilitzant el mètode de la partida doble i
la normativa comptable.
· Identificació dels documents que formen els comptes anuals i de la seva
funció representativa de la imatge fidel del patrimoni i dels resultats de
l'empresa. Reconeixement del paper de la funció auditora com a garant de
la informació.
· Consideració de les principals figures impositives que afecten l'empresa,
valorant la incidència social del frau fiscal.
· Anàlisi dels cicles d'explotació de l'empresa, i càlcul i interpretació del
període mitjà de maduració en relació amb el capital circulant mínim.
· Anàlisi i interpretació d'estats comptables mitjançant ràtios, detectant
desequilibris, arribant a conclusions i proposant mesures correctores.
Obtenció i comparació d'estats comptables d'empreses de diferents sectors.
Gestió financera
· Descripció de l'estructura econòmica i financera de l'empresa i classificació
de les diferents fonts de finançament.
· Caracterització de les diferents formes de finançament propi i aliè en atenció
als seus costos. Vinculació entre els mercats borsaris i les operacions de
finançament empresarial. Identificació de les característiques fonamentals
dels productes financers bancaris a l'abast de les empreses.
· Identificació dels trets fonamentals i de les tipologies d'inversió.
Esquematització de projectes d'inversió i utilització de mètodes de selecció
estàtics i dinàmics en la seva valoració. Càlcul i selecció de projectes
d'inversió amb el suport de fulls de càlcul.
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Direcció estratègica i creixement empresarial
· Reconeixement de la necessitat d'estratègies i decisions vinculades als
avantatges competitius, la cadena de valor i el desenvolupament
empresarial.
· Anàlisi de la direcció estratègica i del disseny d'estratègies competitives de
negoci i corporatives.
· Anàlisi dels factors que condicionen les decisions de localització i dimensió
de les diverses activitats de l'empresa, valorant les conseqüències socials
que suposa la localització o deslocalització d'una empresa d'un àmbit
geogràfic.
· Anàlisi de les estratègies de creixement intern i extern i dels seus
avantatges i riscos i valoració de la incidència sobre els mercats de la
creació de hòldings empresarials, a partir de l'estudi de casos.
· Descripció del procés d'internacionalització de les empreses i de creació de
mercats globals en el context de les tecnologies de la informació. Valoració
dels aspectes positius i negatius de les empreses multinacionals i dels
efectes de la globalització econòmica.
· Consideració de la importància de les PIME com a creadores d'ocupació i
les estratègies enfront les grans empreses i el mercat global.
El projecte empresarial
· Detecció de necessitats i obtenció d'idees de negoci. Consideració de
l'autoocupació com una forma de desenvolupament professional viable i a
l'abast. Descripció dels passos necessaris per a la creació d'una empresa i
dels continguts d'un pla d'empresa.
· Identificació dels trets fonamentals de les diverses formes jurídiques atenent
als seus costos i responsabilitats.
· Disseny d'un petit projecte empresarial, amb autonomia i creativitat seguint
els passos d'un pla d'empresa simple, reconeixent la necessitat d'una
organització i planificació del treball i amb actitud favorable al treball en
equip.
· Elaboració d'un senzill estudi de mercat i valoració de la idea mitjançant
l'anàlisi DAFO. Descripció de l'organització i dels recursos humans
necessaris.
· Definició d'un pla de màrqueting aplicat al projecte definint la producció i el
posicionament del producte o servei i establint les estratègies per a cada
variable del màrqueting mix.
· Elaboració d'un pla d'inversions i finançament general del projecte basat en
dades aproximades i estudi de la viabilitat del projecte.
· Presentació i comunicació, amb originalitat i iniciativa, dels continguts del
pla d'empresa, defensant la seva viabilitat tècnica, financera i comercial de
manera argumentada, utilitzant el vocabulari adient. Ús de suports digitals
diversos en l'elaboració i presentació del projecte.
Connexió amb altres matèries
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Geografia
- Processos de globalització i desigualtats territorials. Impacte dels
processos de deslocalització empresarial.
- Institucions d'àmbit europeu i internacional: polítiques econòmiques, socials
i mediambientals.
Economia
- Anàlisi dels mercats i variació de les condicions de l'oferta i la demanda.
- Funcionament del comerç internacional.
- Els bancs i el sistema financer.
- Sector públic i fiscalitat.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Interès simple i compost. Anualitat de capitalització i amortització.
- Programació lineal. Màxims i mínims.

EDUCACIÓ FÍSICA
1r D'ESO
Realització de proves per la mesura del creixement i de la condició física.
Aplicació d'entrenaments per la millora de la resistència aeròbica, la velocitat de
desplaçament, la força general i la flexibilitat.
Millora de la resistència aeròbica, la velocitat de desplaçament, la força general i la
flexibilitat a través dels diferents jocs.
Estiraments genèrics per a incrementar i millorar la capacitat de flexibilitat: columna
cervical, dorsal, lumbar, membres superiors, membres inferiors...
Combinació de diferents ritmes de carrera, mesurats a traves de la freqüència
cardíaca.
Practica i jocs per el coneixement i perfeccionament dels diferents gestos tècnics de
la cursa d'atletisme.
Exercicis genèrics per el treball de la tècnica del salt de llargada.
Diversos jocs i activitats en els que s'utilitzin diferents llançaments.
Exercicis acrobàtics de gimnàstica artística.
Aplicació de diferents regles i normes en els jocs amb utilització d'objectes per
començar a practicar diferents habilitats motrius específiques.
Practica de jocs pel coneixement de possibles resolucions estratègiques i tàctiques,
sobretot valorant la intervenció amb cooperació.
Jocs i activitats en els que s'utilitzin diferents consignes de lluita.
Jocs en el medi natural, en els que es faci conscient del seu manteniment i respecte.
Lectura i treballs escrits d'articles relacionats amb els temes del crèdit

2n D'ESO
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El procés i l’aprenentatge significatiu tindran més importància que el rendiment, així es
reforçaran actituds de col·laboració i ajut, i es valoraran negativament actituds
individualistes i egoistes per la consecució d’un resultat esportiu millor.
És fomentaran situacions on l’alumnat pugui desenvolupar les seves potencialitats
sense preocupar-se d’un rendiment esportiu màxim, volem crear alumnes motivats per
la pràctica d’activitats físiques.
La motivació és un factor important per assegurar un bon clima de treball a la classe i
facilitar que els aprenentatges siguin significatius i atraients. Per això, evitarem
realitzar sempre les mateixes activitats i caure en la monotonia, realitzarem una
programació variada i alternada, quan es pugui, durant les dues hores setmanals de
classe. Caldrà cercar un “centre d’interès” per implicar l’alumne; emprarem propostes
lúdiques i atractives. Tractarem els continguts, en la mesura que sigui possible, de
forma global per tal de buscar la diversió i motivació.
En funció de l’observació realitzada en l’avaluació inicial decidirem el nivell general del
grup i el particular de cada alumne.
Utilitzarem mètodes analítics per ensenyar els patrons bàsics d’execució i mètodes
globals o mixtes per ensenyar els aspectes tàctics i estratègics.
Ens basarem en els estil d’ensenyança de Muska Mosston per fer avançar als alumnes,
amb estils més de recepció a l’inici i anar creant una progressió en els estils de recerca
per a que l’alumnat experimenti per sí mateix i modifiqui les seves conductes en funció
del resultat que n’obtingui, amb l’ajuda de la reflexió del professor/a.
Les estratègies d’organització, vindran determinades per la particularitat de cada
activitat.
Utilitzarem les variants gran grup, grups reduïts, per parelles i de forma individual.
Emprarem les formes de treball lliure, paral·lela, alternativa, de competició o circuits.
El tipus de formació poden ser homogenis, heterogenis, de lliure elecció o formats pel
professor.
Durant el transcurs de la unitat didàctica utilitzarem estratègies on les propostes siguin
obertes perquè un objectiu específic pugui ser executat de diverses maneres tenint en
compte la diversitat de l’alumnat. Proposarem situacions de complexitat creixent per
ajudar a adquirir un control fluid i eficient en l’execució de les tasques motrius.
Els alumnes amb més dificultats, o amb necessitats educatives especials, necessiten
una atenció especifica per evitar la desmotivació. Proposarem exercicis i activitats
simples que siguin capaços d’executar amb certa facilitat i n’augmentarem
gradualment la dificultat, en funció del seu nivell individual i col·lectiu d’aprenentatge.
Per als alumnes més avançats, realitzarem exercicis i tasques de complexitat major,
així com també els donarem responsabilitats paral·leles, com per exemple ajudar al
professor en algunes activitats de les sessions ajudant a progressar a alguns companys
amb mes dificultats en l’aprenentatge.
Des del departament d’Educació física impulsarem una pedagogia activa que té com a
finalitat que l’alumne adquireixi autonomia, responsabilitat i es sensibilitzi per ocupar
el temps lliure amb la pràctica d’activitats fisico-esportives.
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3r D'ESO
Utilitzarem mètodes analítics per ensenyar els patrons bàsics d’execució i mètodes
globals o mixtes per ensenyar els aspectes tàctics i estratègics.
Ens basarem en els estil d’ensenyança de Muska Mosston per fer avançar als alumnes,
amb estils mes de recepció a l’inici i anar creant una progressió en els estils de recerca
per a que l’alumnat experimenti per si mateix i modifiqui les seves conductes en funció
del resultat que n’obtingui, amb l’ajuda de la reflexió del professor/a.
Les estratègies d’organització, vindran determinades per la particularitat de cada
activitat.
Utilitzarem les variants gran grup, grups reduïts, per parelles i de forma individual.
Emprarem les formes de treball lliure, paral·lela, alternativa, de competició o circuits.
El tipus de formació poden ser homogenis, heterogenis, de lliure elecció o formats pel
professor.
Durant el transcurs de la unitat didàctica utilitzarem estratègies on les propostes siguin
obertes perquè un objectiu específic pugui ser executat de diverses maneres tenint en
compte la diversitat de l’alumnat. Proposarem situacions de complexitat creixent per
ajudar a adquirir un control fluid i eficient en l’execució de les tasques motrius.

4t D'ESO
Utilitzarem mètodes analítics per ensenyar els patrons bàsics d’execució i mètodes
globals o mixtes per ensenyar els aspectes tàctics i estratègics.
Ens basarem en els estil d’ensenyança de Muska Mosston per fer avançar als alumnes,
amb estils mes de recepció a l’inici i anar creant una progressió en els estils de recerca
per a que l’alumnat experimenti per si mateix i modifiqui les seves conductes en funció
del resultat que n’obtingui, amb l’ajuda de la reflexió del professor/a.
Les estratègies d’organització, vindran determinades per la particularitat de cada
activitat.
Utilitzarem les variants gran grup, grups reduïts, per parelles i de forma individual.
Emprarem les formes de treball lliure, paral·lela, alternativa, de competició o circuits.
El tipus de formació poden ser homogenis, heterogenis, de lliure elecció o formats pel
professor.
Els alumnes amb més dificultats, o amb necessitats educatives especials, necessiten
una atenció especifica per evitar la desmotivació. Proposarem exercicis i activitats
simples que siguin capaços d’executar amb certa facilitat i n’augmentarem
gradualment la dificultat, en funció del seu nivell individual i col·lectiu d’aprenentatge.
Per als alumnes més avançats, realitzarem exercicis i tasques de complexitat major,
així com també els donarem responsabilitats paral·leles, com per exemple ajudar al
professor en algunes activitats de les sessions ajudant a progressar a alguns companys
amb mes dificultats en l’aprenentatge.
1r de BATXILLERAT

227

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

Seguiment de l'explicació realitzada pel professor sobre les adaptacions de l'organisme
en la realització d'activitat física. Introducció dels temes "L'adaptació a l'esforç.
Supercompensació", "EIs principis de l'entrenament" i "L'activitat física com a
prevenció de malalties"El professor lliurarà a l'alumnat els apunts de forma oral, i
aquests temes hauran de tenir-se en compte en l'elaboració d'un pla d'entrenament.
Durant les sessions practiques destinades a l'experimentació dels sistemes
d'entrenament, s'iniciarà les sessions amb una explicació del professor seguint els
apunts d'un petit dossier entregat als alumnes. L'alumne haurà de seguir aquestes
explicacions i ampliar els apunts del dossier, tenint en compte aquests apunts per
l'elaboració d'un pla d'entrenament. Dels plans d'entrenament elaborats pels alumnes
s'escolliran algunes sessions que hauran d'impartir els propis alumnes i explicar a la
resta de la classe.
Realització de l' escalfament de forma autònoma individual o en grups, tenint en
compte l'activitat prevista per la part central de la sessió.
Disputa dels partits de torneigs de futbol sala, basquet, voleibol i handbol aplicant els
gestos tècnics basics, i aplicant en grup les estratègies previstes pel mateix grup.
Elaboració del projecte d'una activitat físicoesportiva o recreativa com pot ser una
gimcana, una lliga esportiva a l'hora del pati o en horari no lectiu amb tot el centre, el
torneig esportiu de la unitat didàctica 2, una jornada recreativa o altres propostes que
presentin els alumnes en grups de 3 a 5 components.
Mitjançant el mètode directe s'explicaran els passos basics de l'aeròbic i s'ensenyarà a
coordinar el moviment corporal amb el ritme de la música mitjançant balls de grup.
Mitjançant el mètode directe s'iniciarà als alumnes en els balls de saló (rock and rol,
chachacha i pasdoble) amb els passos basics i coordinació amb la parella i el ritme de la
música.
En grups de 4 a 6 alumnes hauran de preparar de manera autònoma una coreografia
amb la música que el grup decideixi. Aquesta coreografia es representarà en finalitzar
la unitat didàctica a la classe o en una festa de centre.
Organització d'una esquiada de 3 dies.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA.

Educar per al desenvolupament personal i la ciutadania és promoure el
desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables i democràtics i possibilitar la
transformació personal i l'adquisició de competències i habilitats necessàries que
contribueixin a l’assoliment d’una societat més lliure, justa i equitativa.
L'educació per al desenvolupament personal i la ciutadania ha de promoure
l'adquisició d'uns valors humanitzadors, que no excloguin cap persona ni cap col·lectiu,
ajudant els nois i les noies a manifestar una actitud d'empatia i de confiança justificada
envers els altres. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar valors i elements
d'identitat personal i de pertinença, i ha de promoure l'autocrítica, l'actitud oberta i
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flexible i el compromís per contribuir a la millora de la societat. En un món globalitzat i
interconnectat cal cercar espais comuns de convivència per a alumnes amb realitats
culturals i socials diverses, que serveixin de referència a tothom, respectant les
diferents identitats.
L'aprenentatge d'aquesta matèria va més enllà de l'adquisició de coneixements: se
centra en les pràctiques escolars que estimulen el pensament crític, la participació i
l'assimilació dels valors fonamentals de la societat democràtica, amb l'objectiu de
formar futurs ciutadans i ciutadanes responsables i participatius, però també empàtics
i solidaris. Juntament amb l'avaluació formativa, s'ha de potenciar l'avaluació en
l'acció, és a dir, l'avaluació de l'elaboració i aplicació de projectes d'intervenció social
en la comunitat. Cal trobar, doncs, estratègies per avaluar els diferents tipus de
continguts que hi són presents: els referits a aspectes més conceptuals; les destreses i
habilitats d'aplicació i participació activa i els relatius a l'adquisició de valors cívics, tot
recordant que, en definitiva, la ciutadania s'aprèn exercint-la.
Els objectius, que abracen tota l'etapa de l'educació secundària, són: aprendre a ser i
actuar de forma autònoma, aprendre a conviure i aprendre a ser
ciutadans i ciutadanes en un món global.
"Aprendre a ser i actuar de forma autònoma" comporta educar per a viure en la
llibertat responsable, l'autoestima, l'autoregulació, el discerniment i la presa de
decisions autònoma i conscient. Ajudar l'alumnat a mirar-se a si mateix, incrementant
l'autodomini i el benestar propi, afavoreix el seu creixement com a persones i com a
ciutadans o ciutadanes. Gestionar i expressar els propis sentiments i emocions l'ajuda
també a reconèixer l'alteritat, tot desenvolupant habilitats comunicatives i
comportaments empàtics i solidaris.
"Aprendre a conviure" fa referència a les relacions humanes des del respecte per la
dignitat personal i la igualtat de drets. Comporta desenvolupar els valors fonamentals
de la convivència, la responsabilitat cívica, la justícia i l'equitat, prestant especial
atenció a la de gènere. Promou igualment la participació democràtica en el centre
escolar, usant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes i identificant i rebutjant
els comportaments i actituds discriminatòries envers persones i col·lectius. Suposa
també superar estereotips i prejudicis per mitjà d'una aproximació respectuosa a la
diversitat personal i cultural, defugint un relativisme acrític.
"Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global" adquireix a l'educació
secundària una dimensió més gran, tot aprofundint en continguts ja tractats en el cicle
superior de l'educació primària. Es pretén no només el coneixement sinó també la
reflexió sobre els drets i deures cívics com a referències ètiques de conducta, així com
la seva assumpció i defensa. Implica també el conreu d'habilitats que permetin
participar activament en la vida cívica, assumint elsvalors democràtics i coneixent els
fonaments i organització de l'estat democràtic i les formes de participació ciutadana.
Suposa, en definitiva, analitzar les transformacions i desequilibris existents en el món
actual, valorant
críticament les causes que provoquen les desigualtats i adquirint el compromís
individual i col·lectiu per fer un món més just i equitatiu.
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Al costat d'aquests objectius genèrics per tota l'etapa de l'educació secundària
obligatòria, s'expliciten uns continguts més específics per als cursos de segon I quart,
per les matèries d'educació per a la ciutadania i drets humans i educació eticocívica,
respectivament.

Educació per a la ciutadania i drets humans. Segon curs.
CONTINGUTS
Identitat i autonomia
· Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat. Expressió i gestió de les
pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.
· Valoració de la dignitat, la llibertat i la responsabilitat en la presa de decisions,
desenvolupant l'autonomia personal i l'autoestima.
· Coneixement i cura del propi cos.
· Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del
respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió.
· Distinció i relació entre els drets individuals i drets col·lectius i entre els drets
i deures.
Convivència i valors cívics
· Coneixement de la Declaració Universal dels Drets humans i d'altres documents de
caràcter fonamental.
· Identificació i rebuig de situacions d'incompliment d'aquests drets a nivell global i
anàlisi de la situació a l'entorn proper, per mitjà de l'observació i la interpretació crítica
de la realitat.
· Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les
relacions interpersonals. Valoració de la igualtat de drets d'homes i dones en la família
i en qualsevol altre àmbit de relació.
· Identificació i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.
· Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d'opcions religioses i laiques
que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d'actituds desensibilitat, respecte
i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als
propis, tot reconeixent els valors comuns.
· Valoració de les administracions (local, autonòmica, estatal, europea) en la prestació
dels serveis públics i de la importància de la participació ciutadana en el funcionament
de les institucions.
· Identificació de les normes de participació en les decisions col·lectives i en la gestió
de conflictes.
· Identificació i ús dels mecanismes de participació en el funcionament de l'aula i de
l'escola i dels valors cívics que hi estan implicats.
· Desenvolupament d'actituds de comprensió, cooperació i solidaritat amb persones
depenents i col·lectius en situacions desfavorides.
Pertinença i ciutadania
· Identificació, anàlisi i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació,
desigualtat i injustícia social en el món.
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· Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell mundial, reconeixent el
paper dels organismes internacionals. Identificació d'actituds i estratègies de
construcció de la pau.
· Defensa i cura de l'entorn, coneixent les repercussions que tenen a nivell global les
formes de vida.
· Interpretació crítica de la realitat a través dels mitjans de comunicació, inclòs el
llenguatge publicitari, per tal de desenvolupar capacitats d'elecció responsables.
· Aplicació de conductes responsables entorn de les TIC.
· Valoració de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la
realitat de manera crítica i responsable.
· Pràctica de normes cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de
l'entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.

Educació eticocívica. Quart curs.
CONTINGUTS
Capacitat crítica i iniciativa personal
· Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud
oberta a la transformació positiva. Expressió i control de les emocions i autogestió de
les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos.
· Desenvolupament de la capacitat crítica i la iniciativa personal per assumir la
responsabilitat que implica l'ús de la llibertat d'elecció en la presa de decisions morals.
· Identificació de l'existència d'una consciència ètica, capaç d'orientar l'acció de
manera lliure i racional.
· Reflexió i debat sobre els dilemes morals aplicats a conductes de risc que afecten la
salut o la integritat personal i la dels altres.
· Reflexió crítica sobre les conductes responsables en la utilització de les TIC i en la
mobilitat viària.
· Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural.
Valors ètics per una societat democràtica
· Reconeixement de la ciutadania en la seva dimensió individual i social.
· Anàlisi de la progressiva consecució dels drets i llibertats, percepció de la seva
vigència i consideració d'alguns drets emergents (bioètica, tecnoètica, ecoètica, etc.).
· Identificació, anàlisi i rebuig de situacions d'incompliment dels drets humans a nivell
local i global.
· Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les
relacions interpersonals.
· Interpretació del significat històric i plural de les pautes culturals i valors morals dels
individus i les societats actuals.
· Identificació dels conceptes claus del sistema democràtic (parlamentarisme, sistema
electoral, pluralisme polític, representativitat).
· Interpretació de la democràcia com a conquesta eticopolítica de la comunitat i anàlisi
del seu significat ètic, jurídic i polític.
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· Contrast de valors i argumentació dels valors propis. Respecte i valoració crítica de les
opcions i plantejaments personals dels altres, desenvolupant una actitud assertiva.
Ciutadania en un món global
· Reflexió sobre les transformacions i desequilibris socials i econòmics
existents en el món actual.
· Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia
social en el món, desenvolupant una consciència ètica.
· Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell mundial.
· Reconeixement de la pertinença a una ciutadania europea i global.
· Reflexió sobre els dilemes morals del món actual en els que es manifestin
plantejaments antropològics i ètics diferents.
· Defensa i cura de l'entorn.
· Interpretació crítica de la influència dels mitjans de comunicació i d'informació en el
món actual.
· Anàlisi sobre l'ús de les TIC en una societat democràtica.
· Valoració de la racionalitat i d'una actitud dialògica com a mitjans per assolir una
concepció del món flexible i oberta.
· Reconeixement de diverses formes de participació ciutadana.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA / DIBUIX TÈCNIC
Educació visual i plàstica – ESO
Es dóna prioritat a la utilització de l’aula de dibuix per les classes d’Educació Visual i
Plàstica de l’ESO (davant de possibles coincidències amb les hores de Dibuix Tècnic de
Batxillerat). L’equip multimèdia d’aquesta aula, així com el punt d’aigua són dos
elements molt pràctics per impartir aquesta matèria.
A segon i tercer d’ESO s’utilitzen les carpetes de làmines CROMA de l’editorial Casals.
Alhora que es fan les diferents activitats proposades en les carpetes, amb les
corresponents explicacions teòriques, s’intercalen diferents fitxes de reforç, preparació
o ampliació.
Per desenvolupar els objectius d’aquesta matèria és molt necessari l’observació i
anàlisi directe de tot el que ens envolta i per tant també és important treballar amb
imatges de diaris i revistes, anuncis de la televisió, cartells d’espectacles, signes
d’identitat d’empreses, documentals d’art...
Sempre que sigui possible es programarà una sortida al certamen “Girona, temps de
flors”. Visitar aquests espais de creació serà un contacte pràctic dels alumnes amb
molts dels temes que es treballen en aquesta matèria.
Dibuix tècnic – Batxillerat
Per a les classes ordinàries s’utilitzarà sempre que es pugui l’aula de Dibuix tot i que
des de l’àrea s’ha donat prioritat a l’ESO en cas de coincidència. Les classes d’Autocad
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es realitzen a l’aula d’informàtica 2, ja que és en els ordinadors d’aquesta aula on està
instal·lat aquest programa.
Els alumnes no tenen cap llibre de text específic. Després de cada explicació teòrica a
la pissarra i amb models bidimensionals i tridimensionals , si s’escau, es proporciona
als alumnes exercicis per resoldre. A l’aula disposem de llibres de Dibuix Tècnic de
diferents editorials a disposició dels alumnes. Al final de cada tema es realitzen
exercicis de les Proves d’accés a la Universitat de cursos anteriors corresponents al
tema estudiat.
Per desenvolupar els objectius d’aquesta matèria és molt necessari l’observació i
anàlisi directe de tot el que ens envolta i per tant també és important treballar amb
imatges de diaris i revistes, anuncis de la televisió, cartells d’espectacles, signes
d’identitat d’empreses, documentals d’art...

FILOSOFIA.
Filosofia 1r batxillerat.
La matèria de filosofia i ciutadania ha d'acostar l'alumnat de batxillerat a alguns dels
grans problemes als quals s'ha enfrontat la reflexió filosòfica universal: el coneixement,
l'ésser humà, l'acció moral, la societat i la política, i fer-ho amb una metodologia
activa, reflexiva i crítica, que ensenyi a pensar i ajudi a orientar la pròpia vida.
Els continguts de caràcter metodològic i actitudinal s'expliciten en un primer apartat
de continguts comuns que, a la pràctica, es treballen articulats en la resta de blocs. En
segon lloc, s'analitza la problemàtica del coneixement humà, presentant la filosofia
com un model de racionalitat teòrica i com una aspiració a la veritat. Alhora, cal
mostrar el potencial de la filosofia en la vida pràctica, com a reflexió sobre interrogants
relacionats amb els valors, el bé i la política, i formular respostes personals raonades
als problemes plantejats.
El tercer nucli temàtic és dedicat a l'estudi de l'ésser humà, com a realitat intermèdia
entre la natura i la cultura, subratllant la seva condició d'animal simbòlic que, per mitjà
del llenguatge, es representa el món, pensa i es comunica. Aquest tema permet un
acostament científic a l'ésser humà (biologia, psicologia, antropologia) i també una
reflexió crítica sobre la seva naturalesa social i la seva condició de persona, revisant
algunes concepcions filosòfiques sobre l'ésser humà que formen part del nostre
bagatge cultural.
El quart bloc de continguts estudia la dimensió activa de l'ésser humà i la seva
capacitat per obrar amb consciència i llibertat. L'anàlisi de l'acció humana permet
introduir-nos en les peculiaritats de l'acció moral i política, parlant dels ideals i valors
que l'orienten, així com dels principis i normes per mitjà dels quals s'expressa. Per
donar-hi contingut i fonamentar-los es dedica un dels apartats a revisar algunes teories
ètiques.
Finalment, el currículum preveu l'anàlisi de la dimensió política dels éssers humans: la
vida col·lectiva i les estructures de poder que la fan possible, en especial, les idees de
l'estat de dret i democràcia, on adquireix sentit la noció de ciutadania. En aquest
apartat, doncs, s'estudien els fonaments filosòfics de l'estat de dret, els arguments que
legitimen el poder polític en democràcia, les raons que donen suport a la idea de
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ciutadania activa, participativa i responsable, i la necessitat de complir els
compromisos quan la relació entre drets i deures és, com en qualsevol societat
democràtica, una relació recíproca.
Aprofitant l'enfocament competencial dels continguts, es procurarà que l'alumnat vagi
adquirint més autonomia i criteri en el pensament, i millori la seva capacitat de diàleg,
empatia i argumentació. L'adquisició d'aquestes competències es pot afavorir
col·locant l'alumnat en situacions en què hagi de resoldre tasques significatives,
complexes i, preferiblement, en contextos d'incertesa, en les quals pugui aplicar allò
que sap i adonar-se de com s'hi enfronta i les resol.
D'altra banda, com que la competència es manifesta per mitjà de l'acció, la qual es
dóna sovint en un context social, cal potenciar la reflexió de l'alumnat sobre la
dimensió moral i cívica de les accions, així com el seu compromís amb els valors i
normes en què es fonamenten la convivència i el civisme. També cal afavorir la
interacció entre els alumnes i, per tant, proposar la resolució de qüestions en
contextos on calgui aplicar els propis recursos en col·laboració amb altres companys i
companyes i intercanviar experiències.
Aquesta funcionalitat educativa que la filosofia i ciutadania comparteix amb la resta de
matèries del currículum aconsella, doncs, formular preguntes que facin pensar, que
convidin a l'anàlisi i la crítica, que comportin la identificació i definició de problemes i
el plantejament d'hipòtesis resolutives; així com estimular la manipulació ordenada i
crítica de materials informatius -lectura, interpretació i contrast de textos filosòfics,
entre altres-; la realització de treballs escrits i la preparació i participació en debats; la
comunicació i avaluació de resultats, i les actituds del rigor, creativitat intel·lectual,
cooperació i solidaritat.
Filosofia. 2n batxillerat.
En els continguts d'història de la filosofia s'han seleccionat els problemes nuclears de
la història del pensament i alguns dels seus màxims representants, amb el benentès
que el seu tractament es pot completar amb l'estudi d'altres temes i autors. Serà
preceptiu desenvolupar en profunditat com a mínim dos autors o autores de la llista
proposada per a cada un dels apartats (amb preferència i atenció especial als autors i
obres seleccionats cada any per a les PAAU), atès que no hi pot haver comprensió i
pensament genuí sense un aprenentatge conceptual.
En l'apartat de continguts comuns s'expliciten els continguts de caràcter metodològic i
actitudinal que, a la pràctica, es treballen articulats en la resta de blocs. El segon bloc
s'estructura a partir de dos temes bàsics del pensament filosòfic: el problema de la
naturalesa i el coneixement i el problema de l'ésser humà com a subjecte d'acció moral
i política, qüestions que van aflorar en la història del pensament des dels orígens. El
tercer bloc planteja les relacions entre filosofia i ciència en la modernitat, el problema
del coneixement i de l'acció humana i la justificació de la política en el context de
l'Estat modern. El quart bloc dedica una atenció especial al tema de l'economia i el
treball, la crisi de la raó il·lustrada i la idea de progrés, la nova problemàtica creada per
la reflexió filosòfica sobre el llenguatge i la ciència al segle XX, a banda de presentar les
últimes formulacions del pensament filosòfic.
D'aquesta manera, la història de la filosofia continua el treball encetat per la matèria
de filosofia i ciutadania en el curs anterior, d'acostar els estudiants de batxillerat a
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alguns dels grans problemes als quals s'ha enfrontat la reflexió filosòfica universal: el
coneixement, l'ésser humà, l'acció moral, la societat i la política, afegint-hi, però, la
dimensió temporal i el context històric en què aquests problemes s'analitzen.
Tanmateix, la càrrega conceptual de l'assignatura no ens pot fer perdre de vista que
l'objectiu cabdal continua sent afavorir la construcció per part de l'alumnat d'un
pensament sòlid, crític i autònom, i que la millor manera d'aconseguir-ho és utilitzant
una metodologia activa, reflexiva i crítica.
Els objectius plantejats comporten una metodologia activa i participativa, on l'alumnat
ha de ser protagonista del propi procés d'aprenentatge, amb la guia del professorat, bé
sigui aclarint i ajudant a remoure estereotips, oferint exemples i analogies, precisant
conceptes i forçant a la sistematització i a la fonamentació d'idees, per exemple
estimulant el pensament creatiu o afavorint un clima comunicatiu i de treball a l'aula,
per tal de fomentar l'aprenentatge significatiu i funcional de la història de la filosofia.
La presentació del currículum per etapes històriques no pressuposa haver de treballarho necessàriament seguint l'ordre temporal, sinó que es pot optar per una ordenació
diferent, bé sigui a partir de l'anàlisi de temes, preguntes o problemàtiques, en la
mesura que aquesta presentació resulti més significativa per a l'alumnat. En qualsevol
cas, la història de la filosofia no s'ha de plantejar com un producte acabat, que pugui
respondre adequadament a totes les qüestions i que el professorat hagi de transmetre
com un cos doctrinal. La filosofia al batxillerat s'ha de constituir en una activitat
reflexiva individual i col·lectiva dels alumnes sobre preguntes i problemes significatius
que els concerneixen. Així, doncs, la funció de la matèria d'història de la filosofia en el
batxillerat ha de consistir en el perfeccionament de l'activitat filosòfica espontània que
realitzen tots els éssers humans, donant suport a l'esforç dels i les alumnes per bastir
un conjunt imprescindible de destreses cognitives, fomentar una actitud filosòfica
envers els problemes descrits, propiciant-ne l'aplicació en l'actualitat, i generar a l'aula
una activitat pràctica individual i col·lectiva per assolir les competències específiques
de la matèria. Amb aquest enfocament, la matèria pot contribuir a desenvolupar en els
alumnes la capacitat de fer-se preguntes i plantejar-se qüestions importants per a la
seva vida personal i col·lectiva, tant present com futura, i esdevenir protagonistes del
propi procés d'aprenentatge.
Aquesta funcionalitat educativa que la història de la filosofia comparteix amb la resta
de matèries del currículum aconsella, doncs, plantejar activitats que facin pensar, que
convidin a l'anàlisi de teories filosòfiques i a la crítica, que comportin la identificació i
definició de problemes filosòfics i el plantejament d'hipòtesis resolutives. També cal
estimular la manipulació ordenada i crítica de materials informatius: lectura,
interpretació i contrast de textos filosòfics, entre altres; la realització de treballs escrits
i la preparació i participació en debats; la comunicació i avaluació de resultats; i les
actituds de rigor, creativitat intel·lectual, cooperació i solidaritat.

GEOGRAFIA
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Metodologia.
L'alumnat ha de participar activament en el seu procés d'aprenentatge i la geografia
ofereix una gran diversitat de procediments i recursos. El procés que s'ha de seguir en
un aprenentatge pot ser inductiu i basar-se en un estudi de cas o d'un problema per
acabar generalitzant una temàtica, o bé a partir d'un concepte general i buscar la seva
exemplificació a diverses escales. En tots els casos, cal evitar l'abús de les classes
expositives i, de manera especial, la transmissió tancada de les interpretacions dels
fets i fomentar, en canvi, un aprenentatge que doni les eines a l'alumnat per, a partir
d'uns objectius fixats, aprendre a cercar, seleccionar, ordenar i cartografiar informació
procedent de diverses fonts, sotmetre-les a un tractament crític i rigorós, contrastarles i verificar determinades hipòtesis. En aquest sentit, l'espai de referència i
d'experiència de l'alumnat és divers i sovint no coincideix necessàriament amb el del
professorat, fet que caldrà tenir en compte a l'hora de construir un discurs on tothom
se senti identificat i que permeti a l'alumnat integrar la seva pròpia experiència
geogràfica i social en fenòmens i problemàtiques globals per tal d'assolir una millor
comprensió del món.
Per tot plegat és important que les unitats lectives contemplin sempre un espai
d'intervenció de l'alumnat a proposta de diverses activitats sobre documents textuals,
gràfics, cartogràfics i dades estadístiques. També resulta important plantejar activitats
d'indagació que comportin la necessitat d'arribar a conclusions, individualment o en
grup, a partir de la formulació d'hipòtesis de partença. En aquest sentit, pot ser útil i
significatiu per a l'alumnat partir d'un cas proper, real o simulat, que permeti concretar
a una escala local alguna problemàtica geogràfica d'abast més general, i fer un treball
de camp motivador i que alhora pugui suggerir-li vies de participació en la vida
comunitària. Per la seva relació amb l'actualitat, la geografia també facilita el treball
amb informació procedent dels mitjans de comunicació, des d'aproximacions crítiques
i fonamentades que permetin a l'alumnat plantejar-se el grau de fiabilitat de les
informacions, així com la distinció entre els fets i les opinions. En aquest sentit,
l'alumnat ha d'aprendre que la interpretació dels fets geogràfics s'ha de basar, no en
intuïcions o prejudicis, sinó en arguments ben construïts a partir de l'anàlisi crítica de
dades i l'elaboració d'explicacions racionals dels fets. Aquest treball metodològic no ha
de fer oblidar que la geografia, com a ciència social, constitueix una eina intel·lectual
per transmetre i fonamentar valors com la solidaritat, el respecte per la diferència, la
multiculturalitat i un posicionament decidit en pro de la justícia social i la preservació
del medi.
Estructura dels continguts
Els continguts de geografia en l'etapa del batxillerat es desenvolupen únicament a
segon curs, com a part de la modalitat d'humanitats, des d'un enfocament de la
geografia regional de Catalunya i Espanya dins Europa i el món. La matèria s'estructura
en cinc blocs de contingut, el primer dels quals es considera comú a la resta de blocs,
ja que conté aquells referents metodològics i actitudinals que, a la pràctica, es
treballen articulats amb la resta de blocs. En el segon bloc de continguts es presenta
Catalunya i Espanya en el conjunt dels països que formen la Unió Europea i també des
de la consideració del sistema-món. Conèixer la situació relativa de Catalunya i
Espanya és indispensable en un món globalitzat i en canvi permanent, on cap regió o
localitat pot estudiar-se de manera aïllada. El tercer bloc considera la naturalesa i el
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medi ambient a Catalunya i Espanya, sense separar els elements físics de l'acció
antròpica en l'anàlisi i interpretació dels paisatges. El quart bloc concreta aspectes
referits a les activitats econòmiques, així com als processos de reestructuració
econòmica en els diferents sectors de la producció. Finalment, el cinquè bloc analitza
la població catalana i espanyola, la seva estructura, dinàmica, distribució i
problemàtica. També integra el fet urbà i la consideració de la ciutat com a espai de
producció i consum, però també com a espai de relació social i participació ciutadana.
Continguts comuns a tots els blocs.
Obtenció, selecció i ús d'informacions de contingut geogràfic procedents de fonts
diverses (cartogràfiques, estadístiques, textos, imatges, treball de camp, tecnologies
de la informació i la comunicació) per tal de localitzar i interpretar els fenòmens
territorials i les seves interrelacions.
Realització de treballs d'indagació geogràfica .individuals o en grup. que comportin la
interpretació de dades i la verificació de les hipòtesis formulades. Comunicació dels
resultats d'una recerca per mitjans convencionals i a través de les tecnologies de la
informació, emprant la terminologia específica en la descripció, explicació i valoració
dels fenòmens estudiats.
Identificació de les causes i les conseqüències dels fenòmens estudiats, així com la seva
distribució espacial i la simultaneïtat de factors implicats en determinats processos.
Lectura, interpretació i comparació de diferents documents cartogràfics (plànols i
mapes de diferent natura, imatges, croquis) a diferents escales. Anàlisi de fenòmens
globals a escales regionals i locals.
Presa de consciència del caràcter exhaurible dels recursos i de la necessitat d'una
producció respectuosa amb el medi ambient i d'unes pautes de comportament
individual i col·lectiu responsable. Apreciació de la diversitat de paisatges i de la
necessitat de la seva gestió i preservació.
Catalunya i Espanya a Europa i al món
Identificació de les transformacions i desequilibris d'un món globalitzat, divers,
desigual i en canvi constant, reconeixent els centres de poder i localitzant les grans
àrees socioeconòmiques i geopolítiques. Anàlisi i reflexió crítica dels processos i factors
d'ordre i desordre mundial, distingint les seves causes i conseqüències. Valoració de les
intervencions de les institucions internacionals en la presa de decisions polítiques,
econòmiques i socials.
Anàlisi de la posició de la Unió Europea en el món a partir de l'anàlisi i interpretació
dels indicadors demogràfics, econòmics, financers, socials i culturals. Identificació de
les fortaleses i problemes en el procés de la construcció de la Unió Europea.
Anàlisi de la posició d'Espanya dins la Unió Europea i el món. Anàlisi dels elements
bàsics de l'organització territorial de l'Estat espanyol. Distinció i valoració de la
diversitat de competències territorials de les administracions.
Caracterització de Catalunya com a comunitat autònoma i com a nació.
Reconeixement de la cultura i la identitat com a factors decisius per entendre la
realitat i l'evolució de Catalunya, valorant les diverses expressions culturals del territori
com a patrimoni de la humanitat.
Anàlisi dels intercanvis i fluxos entre Catalunya i Espanya, la Unió Europea i la resta del
món. Identificació del paper i posició de Catalunya dins l'espai econòmic europeu i
l'Europa de les regions.
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Medi ambient i paisatges
Anàlisi dels elements físics i de l'acció antròpica en la configuració dels paisatges de la
península Ibèrica: problemes ecològics i riscos naturals. Caracterització dels grans
conjunts naturals de Catalunya i Espanya dins l'àmbit mediterrani.
Identificació dels principals recursos hídrics, primeres matèries i recursos energètics.
Definició de recurs natural des d'una perspectiva social, considerant les variables d'ús,
abús i escassetat. Concepte de sostenibilitat.
Localització, identificació de problemàtiques i condicionants dels paisatges catalans i
espanyols, analitzant de manera específica en el cas català la problemàtica de les àrees
de muntanya i del litoral. Coneixement i valoració de les polítiques de protecció,
conservació i millora ambiental de les diferents administracions.
Identificació del paper dels factors naturals, socioeconòmics, tècnics, polítics i culturals
en la configuració, dinàmica i transformació dels espais geogràfics.
Territori i activitats econòmiques
Anàlisi de l'índex de desenvolupament humà a l'Estat espanyol i a les comunitats
autònomes. Localització i valoració de les especificitats i els desequilibris territorials
entre comunitats. Anàlisi de l'índex de desenvolupament humà a Catalunya, localitzant
les variacions per mitjà de l'estudi de casos a escala local.
Caracterització dels canvis i permanències en el espai rural català i espanyol. Anàlisi de
la dimensió social, econòmica, ambiental i cultural dels paisatges rurals. Valoració de la
industrialització de l'agricultura, la ramaderia i la pesca en el marc de la Unió Europea i
el món.
Anàlisi del creixent protagonisme dels serveis i de la seva heterogeneïtat. Valoració de
la dimensió i impacte social, econòmic i ambiental del sector dels transports i
comunicacions en la producció i el consum. Anàlisi del paper econòmic i la incidència
mediambiental dels espais turístics. Valoració dels serveis socials i les polítiques
referides a l'educació i la sanitat.
Caracterització del teixit industrial català i espanyol: singularitats, nuclis i eixos.
Apreciació dels canvis en el model de desenvolupament industrial pel que fa a les
dimensions socials, econòmiques, ambientals i culturals que se'n deriven. Identificació
de les tendències i problemàtiques de la indústria catalana i espanyola en el marc de la
Unió Europea i del món: processos de reestructuració productiva i deslocalització a
escala global.
Aplicació de conceptes bàsics d'economia a l'anàlisi del funcionament del món del
treball, tot identificant i valorant l'impacte dels processos de globalització i
deslocalització en les relacions socials i personals a l'entorn i establint relacions amb
altres escales, per mitjà de l'estudi de casos reals o simulats. Identificació del paper de
les dones en les estructures laborals.
La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat
Anàlisi de la distribució, estructura i dinàmica natural de la població: el creixement
vegetatiu, el saldo migratori i el procés d'envelliment. Identificació i valoració dels
canvis i permanències en relació amb els models de fecunditat i familiars. Coneixement
d'algunes polítiques demogràfiques a escala europea.
Identificació dels impactes econòmics i culturals dels fluxos migratoris, de les seves
variables espacials i dels reptes de futur. Coneixement de les polítiques migratòries a
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Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Valoració de la diversitat cultural de l'entorn,
assumint els valors democràtics de la convivència i el respecte.
Anàlisi del fet urbà: infraestructures, espais públics i privats i relacions socials.
Identificació dels factors d'exclusió social, els desequilibris i les desigualtats internes i
la seva localització espacial. Localització de les principals xarxes urbanes i
infraestructures de comunicació i valoració dels límits del seu creixement.
Caracterització del nucli urbà com a espai de producció i de consum: de
l'especialització funcional de la ciutat central a la urbanització difusa. Valoració dels
models residencials suburbà i rururbà i del seu impacte territorial i social. Anàlisi del
nucli urbà com a espai de relació social i reconeixement de les formes de participació
ciutadana en la planificació i gestió de la pròpia localitat.
Descripció de l'organització politicoadministrativa de Catalunya i de les seves relacions
amb altres administracions territorials. Identificació del paper de la planificació
territorial en la correcció de desequilibris territorials.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA.
Continguts comuns per a tots els blocs
Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més
rellevants de la història del món contemporani. Utilització de la representació gràfica
del temps històric pel que fa a successions i simultaneïtats. Identificació de continuïtats
i canvis en la successió de diversos períodes o moments històrics.
Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en
els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s'hi donen per tal d'elaborar
explicacions sobre els fets.
Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels processos
d'evolució i de canvi que són rellevants per a la història del món contemporani i en la
configuració del món actual.
Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a
subjectes de la història i exercitació de l'empatia històrica.
Recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts diverses (documents
històrics, textos historiogràfics, fonts iconogràfiques, informació proporcionada pels
mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, etc.) Processament i
interpretació de la informació obtinguda, tot comprovant la validesa de les hipòtesis
formulades.
Realització de treballs de síntesi o d'indagació, emprant informació de fonts
històriques diverses, analitzant-la, contrastant-la i valorant les diferents
interpretacions; i comunicació dels resultats d'una recerca .individual o en grup.
combinant diferents formes d'expressió, incloses les possibilitats que proporcionen les
TIC, i fent un ús correcte del llenguatge i del vocabulari històric pertinent.
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Valoració dels drets humans i rebuig de qualsevol forma d'injustícia, discriminació,
domini o genocidi. Assumpció d'una visió critica vers les situacions injustes i valoració
del diàleg i de la recerca del consens per a la resolució de conflictes.
Transformacions en el segle XIX
Anàlisi i sistematització de les principals transformacions econòmiques, socials,
culturals i polítiques operades a Europa a finals del segle XVIII i primeries del XIX com a
punt de partença de l'evolució històrica posterior, fent referència als principis i
característiques bàsiques de l'Antic Règim. Valoració argumentada de les continuïtats i
canvis respecte de l'Antic Règim.
Identificació i anàlisi, a partir de fonts textuals, dels canvis polítics derivats dels valors
de la independència dels Estats Units i de la Revolució Francesa; així com dels trets
bàsics de les tres línies polítiques i ideològiques bàsiques del segle XIX: absolutisme,
liberalisme i nacionalismes.
Descripció i explicació dels aspectes més importants del procés d'industrialització,
especialment de la segona fase de la Revolució Industrial i de les seves conseqüències
socials.
Caracterització de l'origen i l'evolució del moviment obrer durant el segle XIX.
Comparació de les dues grans línies ideològiques del moviment obrer (socialisme i
anarquisme) a partir de diferents fonts documentals.
Establiment de la causalitat múltiple del fenomen colonial del segle XIX, Descripció,
anàlisi, caracterització i sistematització dels principals imperis colonials a partir de
diverses representacions cartogràfiques.
Explicació de la interrelació entre l'imperialisme, l'expansió colonial i la cursa
d'armaments produïda abans de la Primera Guerra Mundial.
L'època dels grans conflictes internacionals (1914-1945)
Establiment, identificació i anàlisis de les causes i les conseqüències de la Primera
Guerra Mundial. Descripció dels trets bàsics de l'evolució del conflicte. Anàlisi i
valoració del procés d'organització de la pau, per mitjà dels textos legals més
rellevants.
Descripció de la nova situació política i territorial d'Europa i de la nova organització
econòmica mundial sorgida després de la Primera Guerra Mundial, especialment pel
que fa als factors de declivi del .vell continent..
Anàlisi i sistematització dels processos polítics i socials que van derivar en les
revolucions russes de 1917 i la posterior formació de l'URSS.
Identificació, anàlisi i valoració de les característiques de les dictadures totalitàries dels
estats feixistes dels anys trenta per mitjà de l'anàlisi i valoració d'algunes de les seves
fonts documentals més representatives.
Identificació i explicació de les manifestacions externes i de l'abast del crac del 29, les
alternatives intervencionistes i la definició del nou model neocapitalista per mitjà de
l'anàlisi de dades estadístiques i gràfics. Establiment de relacions entre la crisi
econòmica i l'auge dels feixismes.
Anàlisi de l'evolució de les mentalitats i de la condició femenina en el període
d'entreguerres a partir de fonts i documents de caràcter literari, filosòfic i artístic de
l'època i establiment de les relacions explicatives pertinents amb el context històric
general.
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Identificació de les relacions internacionals, tot establint les causes de la Segona
Guerra Mundial i les seves conseqüències. Descripció, a partir de fonts diverses, de la
situació de la població civil durant la contesa. Explicació de l'holocaust i valoració de la
cultura de la pau, entesa com l'absència de violència en totes les seves formes: guerra,
injustícia i vulneració dels drets humans.
El món durant la segona meitat del segle XX
Identificació i explicació de la influència de les dues potències hegemòniques en
finalitzar la Segona Guerra Mundial. Establiment de les causes de la formació de blocs i
de la guerra freda, analitzant els principals conflictes de la guerra freda.
Anàlisi de l'evolució política i econòmica dels dos blocs fins a l'esfondrament del
comunisme a l'Europa de l'est.
Identificació i explicació de les causes del procés de descolonització. Situació
cronològica i geogràfica dels nous espais i sistematització de la seva evolució històrica,
tot identificant els principals conflictes culturals, econòmics, socials i polítics.
Explicació dels diferents estadis de desenvolupament a escala mundial, tot manifestant
una actitud crítica envers les desigualtats del món.
Identificació de l'origen i de les principals etapes de la construcció de la Unió Europea.
Descripció dels principals organismes, institucions i polítiques desenvolupades i
identificació dels nous reptes.
Identificació de les funcions d'algunes organitzacions supranacionals, tot valorant
críticament, i a partir de determinades actuacions, la seva significació i el paper que
juguen en les relacions internacionals.
Anàlisi i sistematització dels principals canvis cientificotècnics i la seva influència en
l'economia i en la vida quotidiana de les societats. Anàlisi de l'evolució de les
mentalitats, costums i creences. Valoració de l'evolució de la condició femenina,
identificant assoliments i reptes pendents i rebutjant situacions de violència de gènere.
El món actual
Localització i caracterització dels principals centres de poder polític i econòmic del món
actual. Anàlisi crítica del nou ordre mundial. Identificació dels reptes de les
democràcies actuals, valoració de la necessitat de preservar la memòria històrica de la
lluita per la democràcia i reconeixement de les diverses formes de participació
ciutadana.
Identificació dels focus de conflicte del món actual, tot relacionant les seves causes
amb els factors històrics, anàlisi de situacions concretes d'injustícia, desigualtat i
discriminació i coneixement dels mecanismes per combatre l'incompliment i violació
dels drets humans. Valoració del diàleg i la cooperació com a formes pacífiques de
resolució dels conflictes.
Caracterització i explicació de la distribució actual de .l'Estat del benestar..
Identificació, anàlisi i valoració argumentada de la desigualtat al món, tot destacant les
seves causes i les seves repercussions.
Anàlisi i valoració de l'impacte del desenvolupament científic i tecnològic i de la
importància dels mitjans de comunicació en el món actual, tot destacant la incidència
en les formes de vida, costums i mentalitats.
Anàlisi i valoració argumentada del fenomen de la globalització i les seves
conseqüències. Identificació dels nous reptes i plantejament de solucions alternatives,
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des d'una actitud dialògica i en coherència amb els principis bàsics de convivència i
respecte per la pluralitat.
Metodologia i recursos.
Per arribar a comprendre els processos històrics de la contemporaneïtat cal establir
relacions amb la geografia, el pensament, l'art o la literatura. Aquests aspectes, des de
les posicions diferents dels seus estudis específics, ofereixen un suport inestimable a
l'anàlisi globalitzadora de la història. És aquest horitzó integrador el que fa possible
que l'aprenentatge d'aquesta matèria serveixi de marc a altres disciplines
humanístiques, ja que l'objectiu últim del coneixement històric és l'explicació de la
xarxa de relacions socials, econòmiques, de poder, dels costums i valors culturals i dels
canvis produïts. En altres paraules, aquesta forma de coneixement proporciona el
marc adequat perquè els aprenentatges assimilats en el conjunt de les disciplines
adquireixin sentit i es configurin com un esquema temporal travat i coherent.
En la mesura que en els seus procediments utilitza la lectura de fonts gràfiques i
estadístiques, així com d'escales gràfiques i numèriques de les fonts cartogràfiques i
s'hi realitzen càlculs, la història del món contemporani requereix el coneixement
matemàtic i hi col·labora. Per la necessitat d'utilitzar correctament els registres orals i
escrits de la llengua catalana o castellana en la selecció, procés i comunicació de
resultats, la història vehicula, estimula i consolida necessàriament l'assoliment de les
competències lingüístiques especialment pel que fa a la descripció, exposició,
interpretació i argumentació. Finalment per a la utilització dels llenguatges icònics i
audiovisuals tant en la lectura de les fonts com en la comunicació de resultats, la
història col·labora tant en l'ús de les TIC i de la MAV com en les matèries relacionades
amb el llenguatge plàstic i visual.

HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I GEOGRAFIA (2n batxillerat).
HISTÒRIA
L'èmfasi sobre l'etapa contemporània en una matèria comuna per a totes les
modalitats del batxillerat es justifica per la necessitat de contextualitzar els
esdeveniments més immediats i de dotar de significat la informació més rellevant i
decisiva del present que ens arriba en gran part mitjançant els mitjans de comunicació.
Tot i que la història contemporània es relaciona forçosament amb un àmbit universal
cada cop més interdependent, també és cert que els contextos més immediats
constitueixen el marc de referència imprescindible per a la significativitat del seu
aprenentatge. Per això, en el batxillerat, la matèria comuna es refereix a l'àmbit
hispànic amb un enfocament particular sobre el marc nacional català. Per aquestes
raons, el contingut s'ha articulat en un bloc de continguts comuns de caràcter
metodològic i referits també a les actituds, que a la pràctica es treballen articulats amb
la resta de blocs, els quals estan seqüenciats cronològicament en quatre apartats: un
de dedicat als antecedents històrics del segle XIX i els altres al segle XX i al món d'avui.
En el bloc de continguts comuns s'han especificat de manera sistemàtica les tècniques
i les habilitats cognoscitives derivades del mètode de l'historiador i que, adequats al
nivell de l'alumnat, resulten d'interès en la seva formació, al costat de l'assumpció

242

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

d'una capacitat crítica i uns valors per a la convivència cívica. El segon bloc de
continguts s'ha dedicat als esdeveniments del segle XIX, com a antecedents que
permeten entendre moltes de les tensions i conflictes que marquen les particularitats
de la nostra història. El tercer bloc està dedicat al primer terç del segle XX i emfatitza
l'estudi de la Segona República i de la Guerra Civil. Finalment, els blocs quart i cinquè
estan dedicats a l'estudi de la dictadura franquista i a la transició democràtica
posterior, que desemboca en els temps actuals.

Continguts comuns per a tots els blocs
Localització en el temps i en l'espai dels processos, estructures i esdeveniments més
rellevants de la història de Catalunya i Espanya, contrastant críticament algunes
interpretacions historiogràfiques sobre un fenomen o procés. Identificació de
continuïtats, canvis i retrocessos, així com de les relacions de simultaneïtat en la
successió dels fets d'un mateix període històric.
Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en
els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s'hi produeixen per tal
d'elaborar explicacions sobre els fets. Establiment de relacions entre fets locals i el seu
context més general.
Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics i dels principals
processos d'evolució i canvi anteriors a l'època contemporània que permetin l'anàlisi
de situacions posteriors, així com les particularitats de l'evolució històrica de Catalunya
i d'Espanya.
Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, com a
subjectes de la història de Catalunya i Espanya i exercitació de l'empatia històrica.
Realització de treballs d'indagació històrica .individuals o en grup. Que comportin la
recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts diverses. Processament i
interpretació de la informació obtinguda, tot comprovant la validesa de les hipòtesis o
objectius formulats i comunicació dels resultats, combinant diferents formes
d'expressió, incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i elaborant un discurs
rigorós fent ús del vocabulari històric pertinent.
Valoració de les consecucions de la democràcia a Catalunya i Espanya, identificant els
reptes pendents. Rebuig de qualsevol forma d'injustícia, discriminació, domini o
genocidi. Assumpció d'una visió critica vers les situacions injustes i valoració del diàleg i
de la recerca del consens per a la resolució de conflictes.
Antecedents històrics i evolució general del segle XIX
Anàlisi i sistematització dels fets polítics més rellevants de la construcció de l'estat
liberal a Espanya (1808-1874). Identificació de l'impacte de la guerra del francès i
anàlisi dels punts més significatius de la Constitució de Cadis, en comparació amb
altres textos constitucionals del segle XIX. Valoració argumentada de les continuïtats i
canvis respecte de l'Antic Règim.
Anàlisi del procés d'emancipació d'Hispanoamèrica fins a la crisi del 1898 ni
identificació de les conseqüències socials i econòmiques del procés.
Descripció i explicació del procés d'industrialització, de les transformacions
econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX.
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Comentari de fonts estadístiques i gràfiques sobre la industrialització a Catalunya.
Caracterització del naixement i evolució del moviment obrer durant la segona meitat
del segle XIX.
Anàlisi i caracterització del règim polític de la Restauració i de les seves limitacions, així
com de l'oposició al seu sistema. Anàlisi i caracterització de la consciència i recuperació
de la identitat nacional catalana i dels orígens del catalanisme polític, així com d'altres
nacionalismes, durant el segle XIX fins a l'època de la Restauració per mitjà de la
valoració i comentari d'algunes de les seves fonts textuals més representatives.

Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la
Guerra Civil
Identificació i anàlisi dels elements que configuren la crisi de la Restauració i de les
seves causes, des dels fets de 1898 fins a la Segona República Espanyola (1931).
Identificació, anàlisi i valoració argumentada de l'evolució del catalanisme polític
durant el primer terç del segle XX i, en particular, de les realitzacions de la
Mancomunitat de Catalunya.
Sistematització de les fases polítiques de la Segona República i valoració argumentada
de la política reformista i de les reaccions antidemocràtiques. Identificació de les
continuïtats i canvis de la Constitució de 1931 respecte de les anteriors en el període
liberal. Anàlisi de l'evolució política, els textos legals i de les realitzacions de la
Generalitat Republicana.
Identificació de les causes de la revolta militar de 1936 i de les fases principals de la
Guerra Civil. Descripció i anàlisi de l'evolució política i de la repressió social i ideològica
a les rereguardes dels dos bàndols. Establiment de relacions amb la situació
internacional.
Anàlisi de la situació de la Generalitat republicana durant la guerra i de la població civil.
Explicació argumentada del desenllaç de la guerra i de les conseqüències del conflicte
per mitjà del contrast crític de diverses fonts.
Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975)
Identificació dels elements que defineixen el règim franquista i anàlisi de la seva gènesi
i dels seus fonaments. Sistematització de l'evolució política i econòmica des de la fi de
la Guerra Civil fins al 1959. Anàlisi i interpretació de textos, gràfiques i estadístiques i
altres fonts històriques.
Sistematització de l'evolució política i econòmica del franquisme des de l'expansió dels
anys seixanta fins al 1975. Sistematització i anàlisi de les transformacions socials i
econòmiques de Catalunya durant aquest període. Identificació de les principals
continuïtats i canvis respecte de l'etapa anterior per mitjà de l'anàlisi, interpretació i
contrast de diverses fonts històriques, entre les quals les fonts orals.
Anàlisi de la repressió política, ideològica i social en el conjunt d'Espanya i de la
repressió identitària en els àmbits de les nacionalitats. Descripció i valoració de
l'evolució de les diverses formes d'oposició al règim franquista i reconeixement del
paper de la memòria històrica de la lluita per la democràcia, a partir de l'anàlisi i
contrast de diferents fonts. Anàlisi de la dictadura franquista en relació amb l'àmbit
internacional.
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Identificació i descripció dels factors principals de la vida quotidiana, la cultura i les
mentalitats a Catalunya i Espanya durant el franquisme. Anàlisi i interpretació de la
condició femenina durant el franquisme i en relació amb altres etapes històriques.

La transició cap a la democràcia (1975-2004)
Descripció i interpretació dels fets més rellevants de la transició política (1975-1981).
Anàlisi dels principis bàsics de la Constitució de 1978 i comparació amb els textos legals
anteriors. Descripció del procés d'organització territorial derivat del principi
constitucional que preveu i regula les autonomies.
Anàlisi del procés de restauració de la Generalitat de Catalunya i dels principis bàsics
de l'estatut d'autonomia de Catalunya del 1979 en el seu context històric.
Sistematització dels fets i de les transformacions més rellevants de la història recent en
relació amb l'evolució política i econòmica d'Espanya (1981-2004) dirigides pels
governs democràtics. Valoració del procés d'integració d'Espanya a la UE i del paper de
Catalunya dins el marc europeu. Anàlisi d'alguns processos en relació amb el context
internacional.
Caracterització dels fets i de les transformacions més rellevants de la història recent a
Catalunya (1980-2004) en relació amb la política, la societat, l'economia i la cultura,
identificant els assoliments i els reptes pendents.
Reflexió sobre els reptes de la democràcia actual a Catalunya i Espanya i valoració de la
necessitat del compromís individual i col·lectiu amb les institucions democràtiques.
Reconeixement dels valors de la pluralitat i la igualtat i rebuig de les conductes
discriminatòries i violentes.
Metodologia i recursos.
La història és una disciplina científica que té per objecte l'estudi de les societats
del passat a partir de la crítica de fonts primàries i secundàries.
Per l'objecte del seu coneixement situa els esdeveniments en el temps i intenta
proporcionar-hi un marc explicatiu complex i alhora globalitzador des d'una
perspectiva dinàmica, és a dir, des de la persona fins al grup social i des de la concreció
de la font fins a la construcció dels models explicatius.
A partirde la seva metodologia i de la seva didàctica desenvolupa diverses habilitats
intel·lectuals pròpies del pensament abstracte i formal, com l'observació, la
comprensió, l'anàlisi, la síntesi, l'argumentació, la interpretació i l'expressió sobre les
estructures i els processos dels diversos entorns socials.
Pel seu contingut i per les competències que pretén construir, la història col·labora en
el procés de maduració intel·lectual i humana de l'alumnat, proporciona coneixements
i habilitats que li permeten desenvolupar funcions socials per incorporar-se a la vida
activa amb responsabilitat. En el sistema educatiu formal la història posa l'èmfasi en la
consciència de la complexitat i la parcialitat de les aproximacions al passat per mitjà
d'una posició crítica i alhora una sensibilització pel fet cultural que porti implícit el
respecte per la diversitat, el rebuig de la intolerància i la defensa decidida de l'equitat,
la justícia i la llibertat. Caldrà en aquest punt considerar, fer visible i valorar la
contribució de les dones en l'esdevenir històric, reflexionant sobre el procés de
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configuració dels papers socials assignats a les dones i els homes al llarg de la història i
contribuint, en conseqüència, a una redefinició d'aquests rols en el marc d'una relació
entre iguals.
Els objectius fixats desenvolupen l'assoliment de les competències generals del
batxillerat i a les competències específiques de la matèria i també hi col·laboren. En
tots s'evidencia la construcció d'una comprensió de l'estructura global de la disciplina,
alhora que es proposen finalitats explícites d'aprenentatge del mètode propi de la
història, així com de la capacitat de comunicar aprenentatges i resultats de recerca.
S'insisteix de manera expressa en les capacitats d'identificació, anàlisi i interpretació
d'esdeveniments i processos socials en el passat i, finalment, s'afegeix la dimensió
ètica i d'autoreflexió sobre el procés d'aprenentatge propi. S'entén que les
competències específiques no s'assoleixen si en el procés didàctic no es mobilitzen
també els aprenentatges obtinguts per comprendre els problemes socials rellevants de
l'actualitat analitzats des d'una perspectiva històrica. Per aquesta raó, el plantejament
curricular dóna prioritat als continguts d'història contemporània i, d'una manera
especial, al segle XX, des del context de creació de la Segona República ençà, en les
seves dimensions política, social, cultural i econòmica, amb un èmfasi especial en la
situació a Catalunya, tot aplicant correctament algunes de les diverses interpretacions
historiogràfiques actuals sobre aquesta etapa. Per construir de manera eficient les
competències
específiques, i a fi de facilitar el plantejament de problemes, davant el dilemaentre
amplitud i profunditat cal optar per la segona, raó per la qual també és pertinent
centrar-se en pocs temes de la contemporaneïtat recent.
Competències específiques de la matèria
Les competències específiques de la història són essencialment tres: la competència en
la dimensió temporal de l'experiència social humana, la competència en la crítica de
les fonts històriques i la competència social i cívica.
La competència en la dimensió temporal de l'experiència social humana implica que
l'alumnat conegui, identifiqui i apliqui a les informacions i fonts històriques les
convencions cronològiques habituals, les formes de la seva representació i les
categories temporals del temps històric (successió, durada, simultaneïtat i ritme). Això
suposa, d'una banda, l'establiment de relacions entre els precedents i consegüents
dels períodes del passat que s'estudien, així com les seves possibles connexions amb el
temps actual, i, d'una altra, la iniciació en la capacitat de distingir i analitzar l'esdevenir
històric de manera sincrònica, és a dir, la identificació de la interdependència de
diversos factors històrics (econòmics, socials, polítics i culturals) en estructures i
processos històrics concrets. Pensar en el temps també implica pensar en l'espai i tenir
capacitat per relacionar els fets que es produeixen en un àmbit local amb situacions
més generals.
La competència en la crítica de les fonts històriques pretén que l'alumnat, a més dels
discursos estructurats sobre períodes històrics que s'ofereixen al seu coneixement, en
verifiqui la veracitat mitjançant l'anàlisi de diverses fonts (textuals, icòniques,
gràfiques, estadístiques, cartogràfiques, orals, etc.) i també que s'introdueixi alhora en
el mètode de l'historiador intentant establir fets i interpretacions del passat a partir
del contrast i comparació de fonts dins d'algun dels models de la historiografia actual.
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En definitiva, es tracta que l'alumnat sigui capaç de mobilitzar els coneixements
obtinguts i les tècniques apreses davant de fonts de naturalesa primària i secundària
dels períodes estudiats que siguin diferents a les presentades en les sessions lectives.
Amb aquest aprenentatge l'alumnat haurà de disposar de les eines per accedir de
manera lliure i crítica a fonts diverses i rigoroses per analitzar i comprendre la societat
en què viu en la seva complexitat, interrogar-se sobre les causes dels problemes i
plantejar possibles vies de solució.
La competència social i cívica es refereix al desenvolupament de la facultat de formarse una consciència històrica, sentint-se partícips de la construcció de la realitat social
mitjançant les diferents generacions, i de tenir interès a preservar les memòries plurals
dels diferents protagonistes del passat. El fet de pensar-se com a éssers històrics
implica saber-se membres d'un col·lectiu amb el qual es comparteix una història, un
territori, unes tradicions i una determinada visió del món, oberta als altres. Aquesta
competència implica, també, comprensió i respecte per la pluralitat i la diversitat social
i cultural dins el marc de les institucions democràtiques. Aquestes capacitats tenen
especialment raó de ser per orientar-se en un món globalitzat, complex i
interconnectat, on cal cercar espais de referència comuns compatibles amb les
diverses identitats personals
i col·lectives. Finalment, la història ajuda al desenvolupament de la capacitat de
previsió i adaptació als canvis, reforçant la voluntat de construir de manera activa
societats futures més justes i equitatives.
Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat
La història, per naturalesa, contribueix de manera notòria a les competències
comunicatives comunes del batxillerat en la mesura que la verbalització, oral o escrita,
i les formes d'explicació o exposició estructurades constitueixen un element formal
tant per les interrelacions com per a la construcció del coneixement de la disciplina. La
història col·labora també en la competència en recerca i competència digital, en la
mesura que planteja investigacions i resolució de problemes, dimensions comunes de
la construcció d'un pensament crític i científic, i pot constituir un marc idoni per a
l'elaboració del treball de recerca del batxillerat, a partir de fonts materials, fonts
d'arxiu i fonts orals, entre altres. També es pot afirmar que les formes de comunicació i
d'obtenció de la informació precisen sovint l'ús de tecnologies d'informació digital i de
mitjans audiovisuals per tal d'accedir a un ventall ampli d'informacions.
Finalment, atès que la història implica la descripció i explicació dels fenòmens
protagonitzats per persones i grups socials d'altres temps i espais, facilita l'assoliment
de la competència en el coneixement i interacció amb el món, que es concreta en
l'aproximació empàtica a altres cultures i èpoques sense pretendre interpretar el
passat de manera acrítica des de la pròpia percepció.
Consideracions sobre el desenvolupament del currículum
L'ensenyament de la història s'ha de basar en l'ús de les fonts primàries i secundàries
adequades al nivell de l'alumnat per tal de proposar vies d'accés al coneixement, per
processar-lo activament durant les sessions didàctiques i en els moments
d'aprenentatge autònom, i, finalment, per reforçar i per comprovar l'adquisició dels
objectius didàctics proposats.
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Cal evitar, doncs, tant com es pugui, l'abús de les classes expositives i, de manera
especial, la transmissió tancada de les interpretacions dels fets. La història és per
naturalesa epistemològica una ciència interpretativa i l'alumnat ha de contrastar
opinions diverses i si s'adscriu a una ha de fer-ho d'una manera sòlidament
argumentada. Cal tenir en compte que l'alumnat s'acosta a la valoració dels fets
històrics, especialment els d'història més recent, no pas des del buit, sinó amb unes
idees prèvies, ètiques i polítiques que sovint poden haver estat adquirides de manera
acrítica. Per això resulta del tot important formar-se tant en la distinció entre els fets i
les opinions com en la necessitat que les opinions en la interpretació històrica no
siguin equiparables a intuïcions, sentiments o prejudicis, sinó enunciats que han
d'estar fonamentats en arguments ben construïts a partir de la crítica de fonts
concretes. En definitiva, davant la història ja escrita, es proposa estimular una forma
d'ensenyament que fomenti un aprenentatge que faciliti les eines a l'alumnat per
accedir a les fonts de coneixement històric, per tal de .dialogar. amb el passat i
interpretar-lo críticament, i prendre consciència alhora de les limitacions d'una
disciplina que està en revisió constant.
En la mesura que s'aprofundeix en el coneixement del passat, també s'incorporen
posicions crítiques fonamentades i s'adquireix una consciència progressiva de la
complexitat dels processos històrics. La història, des d'aquest punt de vista, es
constitueix en una eina intel·lectual de primer ordre per transmetre i fonamentar
valors com la solidaritat, el respecte per la diferència, la multiculturalitat, l'educació
per la pau i els drets humans i un posicionament decidit en pro de la justícia i de rebuig
contra les diferents formes de desigualtat i discriminació.
És important, doncs, dotar l'alumnat d'eines per llegir tot tipus de fonts que permetin
crear coneixement històric. La història es reescriu contínuament quan els historiadors i
les historiadores replantegen els esdeveniments a partir d'una lectura renovada de les
fonts o bé accedint a noves fonts d'informació fins aleshores desconegudes o
ignorades. Així, doncs, l'alumnat ha de tenir accés als coneixements consensuats per la
comunitat científica, alhora que s'ha de formar en la crítica de les fonts, tot plantejantse'n la fiabilitat.
Per tot plegat és important que les unitats lectives contemplin sempre un espai
d'intervenció de l'alumnat a proposta de diverses activitats sobre les fonts a fi que es
puguin expressar i compartir els seus aprenentatges i també per identificar els
components personals, socials i culturals que sovint condicionen les pròpies
percepcions sobre els fets. També resulta important plantejar activitats d'indagació a
partir de les fonts que comportin la necessitat d'arribar a conclusions, individualment o
en grup, a partir de la formulació d'hipòtesis de partença o d'objectius senzills
clarament formulats. Cal dedicar igualment un espai al llarg de les unitats lectives
perquè l'alumnat pugui planificar les tasques
que comporten un aprenentatge autònom, així com l'autoregulació del procés
d'aprenentatge.
Pel que fa a l'avaluació, és del tot recomanable practicar l'avaluació inicial .que
pot consistir en un diàleg sobre el contingut de la unitat didàctica. per tal d'identificar
les idees prèvies sobre les quals l'alumnat en construirà de noves a partir del discurs
del professorat. Convé també practicar l'avaluació formativa a fi de seguir el procés
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d'aprenentatge de l'alumnat; en aquest cas poden ajudar l'anotació del grau
d'assoliment dels objectius en les intervencions i exercicis de
l'alumnat o bé la realització de petites proves de correcció objectiva; finalment cal
procedir amb regularitat a l'avaluació sumativa, seguint dos principis fonamentals. En
primer lloc, l'activitat d'avaluació ha de ser similar a les activitats proposades per a
l'aprenentatge i, en segon lloc, ha de referir-se a un o més objectius didàctics
prèviament coneguts per l'alumnat. És important que l'alumnat, abans de procedir al
procés d'aprenentatge d'una unitat didàctica, conegui els objectius que es proposa
assolir el professorat i que aquests marquin clarament el grau de complexitat que es
demana i la forma o tipus com
aquest coneixement s'ha de mostrar, de manera que els recursos i les activitats
d'avaluació siguin coherents amb la metodologia de treball a l'aula. També cal
diversificar els instruments d'avaluació per tal d'interpretar i valorar l'assoliment dels
objectius des de diferents punts de vista i contextos.

HISTÒRIA DE L’ART
En aquesta matèria, donat el seu caràcter introductori, l'estudi de l'evolució de l'art es
configura a través dels principals estils artístics de la cultura occidental. Ateses les
finalitats del batxillerat, caldrà emfatitzar més la profunditat que no pas l'amplitud. Per
aquesta raó la selecció dels continguts d'història de l'art s'inicia en els models clàssics patró i mesura de diversos moments de la història i testimoni dels orígens d'Europa-,
en l'anàlisi d'alguns temes del món medieval i modern, i en l'estudi d'algunes línies de
l'art contemporani del segle XX a partir dels seus precedents vuitcentistes. El propòsit
fonamental consisteix
a facultar l'alumnat per llegir obres d'art de manera progressiva amb unes guies
que li facilitin l'autonomia i la introducció a la terminologia específica de la disciplina.
Per això s'han seleccionat tres blocs relativament discontinus de la història de l'art, que
complementin en part les èpoques històriques estudiades en altres disciplines, amb un
bloc introductori de continguts comuns que pot ser
treballat de diverses maneres, autònomament o bé implicat en els altres blocs, atès el
seu caràcter transversal, i posant un èmfasi especial en l'estudi dels procediments
d'anàlisi i interpretació de les obres d'art.
L'amplitud que comporta referir-se al conjunt de la creació artística occidental per
mitjà d'una visió global posa de manifest la dificultat d'abastar la complexitat
dels continguts d'aquesta matèria. Cal procedir a una selecció equilibrada que en
prioritzi l'aprofundiment, amb una especial atenció a l'art contemporani, expressió de
l'època més immediata en la qual estem immergits i que alhora permet a l'alumnat
disposar d'eines intel·lectuals per comprendre el paper de l'art en el món en què viu.
D'acord amb això, i amb el que indiquen els criteris d'avaluació, el primer bloc de
continguts i el quart s'han de desenvolupar obligatòriament i, dels altres dos, a parer
del professorat, se'n desenvoluparà un o bé se seleccionaran aquells continguts de tots
dos que es considerin més oportuns segons el context educatiu en què s'hagin
d'impartir. Així, s'ha optat per un currículum d'història de l'art reduït en el seu àmbit
cronològic, però intensificat en l'aprofundiment de

249

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

les relacions, lectures i metodologies d'anàlisi de les obres d'art, amb la finalitat que
els aprenentatges es constitueixin en nuclis significatius que permetin l'avenç
consolidat cap a progressives ampliacions en el futur.
Continguts comuns per a tots els blocs
Definició del concepte d'art en el marc de la seva evolució històrica. Identificació i
valoració del significat de l'obra artística. Coneixement d'algunes de les metodologies
de la història de l'art i identificació de les principals tipologies de fonts per a l'estudi de
les manifestacions artístiques.
Identificació de les funcions de l'art en les diferents èpoques en relació amb artistes,
clients i promotors. Identificació i valoració del paper de les dones
en la creació artística.
Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, les materials i les tipologies
artístiques. Definició del concepte d'estil i aplicació de la seva periodització històrica en
obres artístiques concretes.
Definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques i valoració de
la necessitat de protegir el patrimoni com a herència cultural dels grups humans i
difondre'l.
Ús de la cronologia i codis per mesurar el temps historicoartístic. Representació de
l'espai geogràfic i del temps històric, amb inclusió pertinent de dades, obres, autors,
fets historicoartístics i estils.
Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context
històric, amb especial referència als precedents i consegüents estilístics i als processos
de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la
varietat de manifestacions.
Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context, aplicant un esquema
metodològic coherent i flexible, utilitzant correctament el vocabulari específic de la
disciplina i desenvolupant la capacitat del gaudi estètic.
L'art occidental en el món antic i medieval
Caracterització de l'arquitectura a la Grècia i la Roma antigues, analitzant les formes,
interpretant les funcions dels espais i valorant les aportacions tècniques de les
diferents civilitzacions.
Caracterització i comentari metodològic de les principals obres de la imatge a la Grècia
i la Roma antigues. Identificació i explicació de les principals continuïtats i canvis en
l'evolució estilística de la imatge grega i romana, en relació amb els seus precedents i
consegüents.
Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l'arquitectura i la imatge romànica.
Localització del .Camí de Sant Jaume. i valoració de la seva importància en la difusió de
l'estil. Caracterització de l'art romànic a Catalunya per mitjà de l'anàlisi i comentari
metodològic d'obres representatives, incidint en la concepció de l'espai religiós i en la
lectura iconogràfica de les imatges.
Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l'arquitectura i de l'art de la imatge
d'època gòtica, en el context d'una cultura urbana. Caracterització de l'art gòtic a
Catalunya, identificant les seves particularitats, per mitjà de l'anàlisi i comentari
metodològic d'obres representatives dins el context de la Corona catalanoaragonesa.
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Caracterització de l'art hispanomusulmà, valoració de les seves aportacions i
influències per mitjà de l'anàlisi i comentari metodològic d'obres representatives de
l'art islàmic a la península Ibèrica.
L'art occidental en el món modern
Caracterització dels trets estilístics del Renaixement italià. Descripció i anàlisi de la
nova concepció de l'espai arquitectònic per mitjà de l'anàlisi i el comentari
metodològic d'alguns exemples.
Anàlisi i interpretació dels temes, formes i funcions principals de l'escultura i la pintura
renaixentista italiana, identificant-ne les fonts d'inspiració. Anàlisi i comentari
metodològic d'alguns exemples.
Caracterització general del barroc en la seva diversitat de manifestacions, cronològica i
geogràfica. Descripció i anàlisi de la concepció barroca de l'espai arquitectònic i de la
seva relació amb l'urbanisme, així com de les funcions al servei dels poders polític i
eclesiàstic. Anàlisi i comentari metodològic d'alguns exemples.
Anàlisi i interpretació dels principals temes, formes, funcions i tendències de la pintura
i l'escultura barroques a Itàlia i a la península Ibèrica. Anàlisi i comentari de l'evolució
estilística d'artistes barrocs representatius de tendències diverses.
Descripció i anàlisi de l'arquitectura del segle XVIII, valorant la seva situació entre la
pervivència del barroc i el neoclassicisme. Anàlisi dels principals temes i funcions de la
pintura del segle XVIII, identificant les novetats.
Anàlisi d'una obra escultòrica, pictòrica o arquitectònica de l'època moderna a
Catalunya, situant-la en el context local i europeu.

L'art contemporani
Definició de l'àmbit cronològic i geogràfic de l'art contemporani. Síntesi evolutiva de
les arts plàstiques vuitcentistes des del romanticisme fins al simbolisme, matisant les
singularitats en els casos espanyol i català. Anàlisi de l'obra de Goya i de la seva
repercussió.
Sistematització de l'evolució de l'arquitectura al llarg del segle XIX, analitzant algunes
obres característiques de l'historicisme, eclecticisme i modernisme, amb especial
atenció a la singular eclosió del modernisme a Catalunya i la seva pervivència.
Valoració de l'ús dels nous materials en l'arquitectura per a noves funcions i
caracterització de l'urbanisme modern
Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de les primeres avantguardes valorant
la influència de les tradicions no occidentals en la seva gestació. Anàlisi de l'obra d'un
artista i d'una artista europeus i catalans representatius.
Anàlisi d'obres representatives dels principals corrents arquitectònics del segle XX:
racionalisme, organicisme i estil internacional, entre altres, valorant la renovació del
llenguatge arquitectònic que aporten.
Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de la plàstica a la segona meitat del
segle XX, per mitjà de l'anàlisi de la trajectòria d'algun o alguna artista d'àmbit
extraeuropeu.
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Identificació del rol de l'art i de l'artista en la segon meitat del segle XX: de l'art com a
denúncia social a l'art com a bé de consum. Caracterització de la singularitat d'algunes
manifestacions contemporànies quant a la combinació de llenguatges expressius,
analitzant alguns exemples.
Anàlisi d'algun sistema visual contemporani: fotografia, cartellisme o cinema,
identificant les particularitats del seu llenguatge. Valoració de l'impacte de les noves
tecnologies en la creació artística i dels nous reptes de la difusió i la conservació del
patrimoni.
Metodología i recursos.
La història de l'art és una disciplina científica que té com a finalitat la identificació,
descripció, anàlisi i interpretació de l'obra d'art, entesa com a producte resultant de la
creativitat i actuació humanes, que s'expressa amb codis propis i enriqueix la visió
global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se. Ajuda l'alumnat a
construir una idea rellevant i significativa del procés de continuïtats i canvis en la
societat, i de la diversitat de respostes humanes a algunes de les necessitats i
problemes profunds i comuns de les persones. La història de l'art, a més, constitueix
una eina privilegiada per afavorir la maduresa intel·lectual i humana, ja que facilita el
treball autònom per mitjà de tècniques d'indagació i investigació sobre obres
representatives i rellevants que ajuden a l'adquisició d'habilitats d'observació, anàlisi,
interpretació, sistematització, valoració i comunicació que també es poden aplicar a la
vida pràctica, especialment en el consum del lleure i en la formació de la sensibilitat.
Cal ensenyar a apreciar l'art contextualitzat en la cultura visual de cada moment
històric, incidint alhora en el fet que les obres artístiques tenen una altra dimensió en
perdurar a través del temps com a objectes susceptibles d'usos, lectures i funcions
socials diferents en cada època. Caldrà en aquest punt considerar, fer visible i valorar
la contribució de les dones a la història de l'art i de la cultura, reflexionant sobre el
procés de configuració dels papers socials assignats a les dones i els homes al llarg de
la història i contribuint, en conseqüència, a una redefinició d'aquests rols en el marc
d'una relació entre iguals.
La història de l'art, per la naturalesa del seu objecte, mètode, finalitat i potencialitat
educativa col·labora activament en l'assoliment de les competències i dels objectius
generals del batxillerat: facilita l'ús correcte de tècniques de comunicació icòniques,
col·labora en l'obtenció d'un bagatge cultural, facilita la comprensió de les continuïtats
i els canvis de les societats passades i actuals, així com de la rapidesa de les seves
mutacions, ajuda de manera eficaç a la transferència de l'experiència cultural
adquirida, transmet i consolida el valor social del respecte i la defensa del patrimoni
artístic del nostre país i de la humanitat en general, i també és idònia per potenciar
una orientació cap a estudis i professions diversos. D'altra banda, la importància del
patrimoni artístic, els desafiaments que planteja la seva conservació i difusió,
juntament amb el potencial de recursos que conté per al desenvolupament present i
futur de la societat, són altres motius fonamentals que demanen una adequada
formació que promogui el seu coneixement, gaudi i conservació, com a llegat d'una
memòria col·lectiva que s'ha de transmetre a les generacions del futur.
Competències específiques de la matèria
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La matèria d'història de l'art comporta el domini de bases teòriques
-La història de l'art, per la seva pròpia naturalesa, contribueix de manera notòria a
l'assoliment de les competències comunicatives comunes del batxillerat en la mesura
que la verbalització, oral o escrita, i les formes d'explicació o exposició estructurades
són un element formal per a la construcció del coneixement de la disciplina. La història
de l'art, d'altra banda,col·labora en la competència en recerca i competència digital, en
la mesura que planteja investigacions i resolució de problemes, dimensions comunes
en la construcció d'un pensament crític i científic, i pot ser un marc idoni per a
l'elaboració del treball de recerca del batxillerat.
Les formes de comunicació i d'obtenció de la informació necessiten sovint l'ús de
tecnologies d'informació digital i de mitjans audiovisuals per accedir a un ventall ampli
d'informacions que, en el cas de les manifestacions artístiques, es vehiculen sovint per
mitjà de les noves tecnologies.
La història de l'art implica l'estudi de les formes visuals produïdes per agents de
contextos històrics concrets, facilita el desxiframent de codis de significació que ajuden
de manera notòria a l'alfabetització de la imatge i, en conseqüència, a l'assoliment de
la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la qual també inclou una
dimensió social i cívica que, en el cas de la història de l'art, es concreta en
l'aproximació empàtica a altres cultures sense prejudicis i estereotips, que permeti
l'apreciació i valoració de les seves creacions, així com del patrimoni que ens és propi.
Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat
La història de l'art, per la seva pròpia naturalesa, contribueix de manera notòria a
l'assoliment de les competències comunicatives comunes del batxillerat en la mesura
que la verbalització, oral o escrita, i les formes d'explicació o exposició estructurades
són un element formal per a la construcció del coneixement de la disciplina. La història
de l'art, d'altra banda, col·labora en la competència en recerca i competència digital,
en la mesura que planteja investigacions i resolució de problemes, dimensions
comunes en la construcció d'un pensament crític i científic, i pot ser un marc idoni per
a l'elaboració del treball de recerca del batxillerat. També es pot afirmar que les
formes de comunicació i d'obtenció de la informació necessiten sovint l'ús de
tecnologies d'informació digital i de mitjans audiovisuals per accedir a un ventall ampli
d'informacions que, en el cas de les manifestacions artístiques, es vehiculen sovint per
mitjà de les noves tecnologies. Finalment, atès que la història de l'art implica l'estudi
de les formes visuals produïdes per agents de contextos històrics concrets, facilita el
desxiframent de codis de significació que ajuden de manera notòria a
l'alfabetització de la imatge i, en conseqüència, a l'assoliment de la competència en el
coneixement i la interacció amb el món, la qual també inclou
una dimensió social i cívica que, en el cas de la història de l'art, es concreta en
l'aproximació empàtica a altres cultures sense prejudicis i estereotips, que permeti
l'apreciació i valoració de les seves creacions, així com del patrimoni que ens és propi.

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum
L'ensenyament de la història de l'art s'ha de fonamentar, lògicament, en el
visionament estàtic i dinàmic de les obres d'art per mitjà de tècniques d'observació
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directes i indirectes. Sempre que sigui possible, cal prioritzar el visionament directe de
l'obra en el seu entorn o bé en contextos museístics, quelcom que redunda en
l'apreciació del patrimoni més proper, sovint poc conegut o infravalorat. Ara bé, quan
el coneixement directe de l'obra no sigui possible caldrà disposar també de les imatges
que ens forneixen els mitjans audiovisuals i les noves tecnologies.
Cal evitar que la història de l'art del batxillerat es planifiqui d'una manera
temàticament enciclopèdica i metodològicament poc estructurada, és a dir, sense que
l'alumnat activi un mètode d'observació coherent per interpretar les obres d'art en el
seu context. Així, cal dotar l'alumnat de les eines necessàries per construir un esquema
analític de l'obra d'art que sigui susceptible de ser aplicat a obres artístiques diverses una de les competències que s'han definit com a específiques de la matèria-, per tal de
disposar d'un model que li permeti
mobilitzar aprenentatges en un marc de treball autònom per descriure, analitzar
i interpretar les obres d'art en el marc històric, cultural i estètic en què es trobin.
Si bé l'estudi de l'evolució de l'art occidental es configura per mitjà dels principals
estils, caldrà fer notar a l'alumnat les limitacions temporals i espacials que té el mateix
concepte de estil, sovint construït des d'unes categories subjectives. Cal evitar la
memorització no significativa del comentari d'obres d'art sense relació amb un
esquema previ, de la mateixa manera que cal evitar que el context històric es limiti a
ser un afegitó introductori sense cap mena de relació amb les formes, funcions,
promotors o imaginaris de les obres d'art que s'estudien. En la mesura que sigui
possible, cal establir les relacions pertinents de les obres d'art amb la literatura, el
pensament i altres manifestacions artístiques i culturals de la mateixa època, fent
atenció també als aspectes tècnics i materials que sovint condicionen la naturalesa de
les obres d'art.
Finalment, tenint en compte que el discurs històric es vehicula per mitjà de la llengua
oral i escrita, cal treballar les competències cognitivolingüístiques de descriure, narrar,
explicar, justificar, interpretar i argumentar, que aporten solidesa als processos
d'aprenentatge dels coneixements socials en general. És important dotar l'alumnat
d'eines per llegir tota mena de fonts que permetin crear coneixement històric. La
història de l'art, com la història, es reescriu contínuament quan els historiadors i les
historiadores replantegen els esdeveniments a través d'una lectura renovada de les
fonts o bé accedint a noves fonts d'informació fins aleshores desconegudes o
ignorades. Així, l'alumnat ha de tenir accés als coneixements consensuats per la
comunitat científica, a la vegada que s'ha de formar en la crítica de les fonts, tot
plantejant-se'n la fiabilitat.
Per tot plegat és important que les unitats lectives contemplin sempre un espai
d'intervenció de l'alumnat a partir de diverses activitats sobre les fonts i les obres d'art
a fi que es puguin expressar i puguin compartir els seus aprenentatges, i també per
identificar els components personals, socials i culturals que sovint condicionen
l'experiència i el judici estètic. També resulta interessant plantejar, a partir de les fonts
o de les obres artístiques, de rutes historicoartístiques o d'elements patrimonials o
museístics, activitats d'indagació que comportin la necessitat d'arribar a conclusions,
individualment o en grup, a partir d'hipòtesis o d'objectius clarament formulats.
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Pel que fa a l'avaluació, és del tot recomanable practicar l'avaluació inicial .que pot
consistir en un diàleg sobre el contingut de la unitat didàctica. per tal d'identificar les
idees prèvies sobre les quals l'alumnat en construirà de noves a
partir del discurs del professorat. Convé també practicar l'avaluació formativa a fi de
seguir el procés d'aprenentatge de l'alumnat; en aquest cas poden ajudarhi l'anotació
del grau d'assoliment dels objectius en les intervencions i exercicis individuals o
col·lectius de l'alumnat o bé la realització de petites proves de correcció objectiva;
finalment, cal procedir amb regularitat a l'avaluació sumativa, seguint dos principis
fonamentals. En primer lloc, l'activitat d'avaluació ha de ser similar a les activitats
proposades per a l'aprenentatge i, en segon lloc, s'ha de referir a un o més objectius
didàctics prèviament coneguts per l'alumnat. És important que l'alumnat, abans de
procedir a l'aprenentatge d'una unitat didàctica, conegui els objectius que es proposa
assolir el professorat i que aquests professionals marquin clarament el grau de
complexitat que es demana i la forma o tipus com cal mostrar aquest coneixement.

LITERATURA CATALANA
LITERATURA CASTELLANA
BATXILLERAT
METODOLOGIA
Es treballaran les lectures prescrites pel Departament d’Ensenyament de manera
diversa, en funció de la naturalesa de les obres:
9. Contextualització de l’obra: (període literari, autor...), explicat pel professor
a l’aula i complementat per exposicions de caire divers per part del
l’alumnat, que haurà de recercar informació a través de diferents mitjans.
10. Lectura col·lectiva o individual de l’obra literària.
11. Comentari detallat dels capítols, passatges, actes o poemes.
12. Comentaris de text generals o sobre fragments concrets, escrits i orals.
El material didàctic utilitzat serà:
 Llibre de lectura.
 Apunts de classe.
 Bibliografia diversa.
 Diccionaris.
 Material audiovisual (pel·lícules en format DVD o vídeo, gravacions...)
 Recursos en xarxa (diccionaris telemàtics, consulta de pàgines web...)
 Material informàtic.
 Recursos externs (teatre, exposicions...)
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Aquest treball es podrà complementar, si és el cas, amb adaptacions
cinematogràfiques de les diverses obres, amb sortides al teatre, amb exposicions, i/o
amb l’audició de gravacions sonores.
Pel que fa a la utilització d’espais específics com ara l’aula d’informàtica o la biblioteca,
es té previst fer-ne ús quan l’activitat que es treballa a classe ho requereixi.

LLATÍ I GREC

Llatí i Cultura Clàssica d’ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura comprensiva de textos llatins senzills.
Reflexió sobre aspectes gramaticals dels textos llatins llegits per extreure’n
conclusions.
Transformacions morfosintàctiques dels termes, sintagmes i oracions.
Formulació d’oracions llatines senzilles.
Estudi i exercicis de les arrels clàssiques de les paraules patrimonials del nostre
lèxic.
Estudi d’aspectes de la història i la cultura clàssica amb suport TIC.
Observació directa de restes materials de la presència grecoromana i dels
museus del nostre entorn.

Llatí
1r i 2n de Batxillerat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura, traducció, anàlisi i comentari de textos llatins.
Exercicis de morfologia i de sintaxi.
Maneig del diccionari.
Exercicis de lèxic llatí i d’evolució de les paraules.
Retroversió de textos breus.
Estudi d’expressions llatines.
Maneig de fonts i interpretació d’estudis sobre civilització, història i cultura
llatines amb suport TIC.
Observació directa de restes materials de la presència romana i dels museus del
nostre entorn.
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Grec
1r i 2n de Batxillerat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i traducció de textos grecs senzills de prosa àtica i de temàtica cultural
grega, amb anàlisi sintàctica i comentari.
Exercicis de morfologia i sintaxi.
Maneig del diccionari.
Exercicis de procediments de derivació etimològica dels cultismes procedents del
grec i establiment de relacions lèxiques.
Maneig de fonts i interpretació d’estudis sobre civilització, història i cultura del
món hel·lènic amb suport TIC.
Observació directa de restes materials de la presència grega i dels museus del
nostre entorn.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
ESO
Pel que fa a la metodologia es tindran en compte els següents punts, que seran
treballats de maneres diverses:
1. Lectures motivadores que transmetin valors positius i tractin sobre temes
diversos per tal de despertar en l’alumnat la passió per la lectura.
2. Comprensió lectora amb activitats sobre el contingut dels textos i el lèxic per
ampliar el bagatge lingüístic de l’alumnat.
3. Expressió oral i escrita per tal que els alumnes i les alumnes aprenguin a idear,
organitzar i expressar les seves experiències, sentiments o invencions. La
finalitat és aconseguir una expressió segura, fluïda i apropada a la realitat.
4. Gramàtica per millorar la llengua parlada i escrita, que serà introduïda
mitjançant exercicis pràctics.
5. Lèxic i mecanismes de creació lèxica per tal de millorar l’expressió oral i escrita.
6. Ortografia a través d’exercicis guiats, intuïtius i amens.
7. Literatura per fomentar i ampliar la creativitat dels alumnes, perquè
descobreixin que aquesta és una font de coneixement, diversió, fantasia i noves
experiències.
8. Llengua i societat per conèixer la situació i la realitat sociolingüístiques.
9. Fomentar el treball en equip.
Per tal d’avaluar els aspectes esmentats més amunt es realitzaran activitats
d’avaluació inicial, formativa i sumativa, així com autoavaluacions i coavaluacions.
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El material didàctic utilitzat serà:
- Llibre de text.
- Quadern de classe.
- Llibres de lectura.
- Diccionaris.
- Fitxes (de reforç, d’ampliació, per potenciar l’atenció...).
- Publicacions diverses (diaris, revistes, receptes, còmics...)
- Jocs.
- Llibres diversos de consulta.
- Material audiovisual (pel·lícules en format DVD o vídeo, gravacions...)
- Recursos en xarxa (diccionaris telemàtics, consulta de pàgines web...)
- Material informàtic.
- Recursos externs (teatre, exposicions...)
Pel que fa a la utilització d’espais específics com ara l’aula d’informàtica o la biblioteca,
es té previst fer-ne ús quan l’activitat que es treballa a classe ho requereixi.
Pel que fa a les sortides, es considera convenient l’acostament de l’alumnat al
fenomen literari mitjançant la visita d’exposicions i l’assistència a representacions
teatrals, entre d’altres activitats.

BATXILLERAT
Pel que fa a la metodologia es tindran en compte els següents punts, que seran
treballats de maneres diverses:
1. Segons els continguts, a cada curs es treballarà a partir de la metodologia
especificada a continuació:
Primer curs:
- El bloc de literatura. A partir de la lectura, l’anàlisi, la reflexió, la interpretació i l’ús
dels textos literaris serà possible mostrar les veritables capacitats de l’instrument
lingüístic. La lectura d’obres de literatura, de la premsa, l’escolta de cançons i
recitals de poesia, l’assistència a obres teatrals i cinema, el visionament
d’audiovisuals o d’altres, ha de permetre establir relacions entre textos, idees i
situacions socials i històriques.
-L’estudi de la tipologia textual hi és present: es tracten diferents tipus de
construccions textuals i de textos molt importants en la nostra societat. Les
activitats es basaran sobretot en la lectura i la comprensió dels textos, la qual cosa
farà possible la redacció d’anàlisis, comentaris, explicacions i crítiques. Així mateix,
com a tasca complementària es poden tenir en compte també els exercicis de
versionament i imitació.
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Segon curs:
- El treball se centra en l’àmbit sintàctic, en l’oració simple i composta:
s’aprofundeix en conceptes i procediments fonamentals en l’anàlisi de l’oració.
- Es treballa l’àmbit fonètic a través de transcripcions o de gravacions sonores.
- L’estudi de la tipologia textual també hi és present: es tracten diferents tipus de
construccions textuals i de textos molt importants en la nostra societat. Les
activitats es basaran sobretot en la lectura i la comprensió dels textos, la qual cosa
farà possible la redacció d’anàlisis, comentaris, explicacions i crítiques. Així mateix,
com a tasca complementària es poden tenir en compte també els exercicis de
versionament i imitació.
- En connexió amb la sociolingüística, també es dóna el relleu que mereix a la
història de la llengua, essencial per conèixer-ne la situació actual. Les activitats es
basaran en la lectura, el comentari, l’anàlisi i la crítica de textos relacionats amb la
història de la llengua i amb la sociolingüística.

2. Es treballaran, a tots dos cursos, les competències assenyalades a continuació tal
com s’indica en el currículum:
 Competència comunicativa
 Competència en gestió i tractament de la informació Competència digital
 Competència en recerca
 Competència personal i interpersonal
 Competència en el coneixement i interacció amb el món
3. Els treballs que calgui lliurar podran ser elaborats en diferents suports i formats.
4. Atesa la importància de la coordinació entre el professorat de llengües, caldrà
articular-ne els continguts de manera que no es repeteixin innecessàriament.
5. Es donarà importància al treball i a l'autonomia de l'alumne/a.
6. Material didàctic:
 Llibres de text.
 Apunts.
 Diccionaris
 Llibres de lectura obligatòria.
 Bibliografia.
 Textos diversos.
 Recursos en xarxa (diccionaris telemàtics, consulta de pàgines web...)
 Material audiovisual (pel·lícules en format DVD o vídeo, gravacions...)
 Material TIC.
 Recursos externs (teatre, exposicions...)
7. Pel que fa a la utilització d’espais específics com ara l’aula d’informàtica o la
biblioteca, es té previst fer-ne ús quan l’activitat que es treballa a classe ho requereixi.
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8. Pel que fa a les sortides, es considera convenient l’acostament de l’alumnat al
fenomen literari mitjançant la visita d’exposicions i l’assistència a representacions
teatrals, entre d’altres activitats.

LLENGÜES ESTRANGERES
El treball s’organitza principalment a partir de la dimensió comunicativa i es fonamenta
en l’ús de la llengua estrangera en contextos comunicatius diversos, tot mobilitzant els
recursos lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstàncies
acadèmiques i socials. És imprescindible, doncs, la participació en interaccions orals,
escrites i audiovisuals per assolir els objectius de la matèria. Pel que fa a
l’aprenentatge de la llengua parlada és requisit indispensable l’ús de la llengua
estrangera a l’aula, tant amb els companys com amb el/la professor/a.
Per tal de desenvolupar la competència intercultural i literària, treballarem
principalment amb documents i obres completes adaptades i originals, com ara contes
o novel·les breus, pel·lícules, documentals, còmics, cançons, produccions digitals, etc.
En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç de comunicar-se de manera correcta i
eficaç en converses d’un cert grau de dificultat cara a cara, telefòniques o
electròniques, amb parlants nadius i no nadius sobre temes relatius a l’entorn on es
mou l’aprenent, com ara els estudis, el lleure, la feina, el dia a dia o els temes
d’actualitat, i fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer
en el moment que la llengua estrangera esdevé la principal llengua de comunicació
(viatges, intercanvis, etc.)
Quant al treball a l’aula, treballarem amb documents de diferents suports tant orals,
escrits com audiovisuals i especialment amb les TIC.
Pel que fa a l’organització a l’aula, proposem una organització flexible, que permeti
adaptar-se a les característiques de les diferents activitats d’ensenyamentaprenentatge: grup-classe, treball individual, per parelles, petits grups...

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Amb els/les alumnes amb manca d’interès o motivació i/o dificultats d’aprenentatge
negociarem un contracte didàctic on ens fixarem uns objectius comuns a tota la classe
i uns objectius personalitzats en funció del perfil de l’/la alumne/a. Aquest contracte es
basa al seu torn en la realització d’un o diversos projectes didàctics relacionats amb els
continguts treballats a classe i que es corresponen amb les capacitats i interessos de
l’/la alumne/a.
Pel que fa als alumnes que tenen bon coneixement de la llengua parlada, treballarem
sobretot l’expressió escrita, ja que és on s’han detectat més mancances. També ens
fixarem uns objectius personalitzats en funció del perfil de l’/la alumne/a i la realització
d’un o diversos projectes didàctics relacionats amb els continguts treballats a classe i
que es corresponen amb les seves capacitats i interessos.
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Llengua francesa (ESO)
Per tal de poder atendre millor la diversitat dels alumnes, a final de curs es presentarà
un informe al/la coordinador/a pedagògica d’aquells alumnes que no hagin assolit els
objectius mínims i presentin mancances importants en l'àrea de llengües i es
configuraran els grups de treball segons els diferents perfils de l’alumnat (rendiment,
aptituds, capacitats cognitives, ritme de treball, grau de coneixement de la llengua...)

Optativa Anglès oral (1r Batxillerat)
El treball s’organitza principalment a partir de la dimensió comunicativa i es
fonamenta en l’ús de la llengua estrangera en contextos comunicatius diversos, tot
mobilitzant els recursos lingüístics orals per poder-los aplicar a les diverses
circumstàncies acadèmiques i socials. És imprescindible, doncs, l’ús de la llengua
estrangera a l’aula, tant amb els companys com amb el/la professor/a.
Les activitats d’ensenyament-aprenentatge són les següents :
Participació en interaccions orals i audiovisuals
Diàlegs, debats, representacions, jocs
Comprensió de missatges orals i audiovisuals
Audició de CD, vídeos reals
Expressió de missatges visuals i audiovisuals
Exposicions, presentacions, descripcions, realització d’anuncis i
curtmetratges
En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç de comunicar-se de manera
correcta i eficaç en converses d’un cert grau de dificultat cara a cara, telefòniques o
electròniques, amb parlants nadius i no nadius sobre temes relatius a l’entorn on es
mou l’aprenent, com ara els estudis, el lleure, la feina, el dia a dia o els temes
d’actualitat, i fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer
en el moment que la llengua estrangera esdevé la principal llengua de comunicació
(viatges, intercanvis, etc.)
Quant al treball a l’aula, treballarem amb documents de diferents suports i
especialment amb les TIC.
Pel que fa a l’organització a l’aula, proposem una organització flexible, que
permeti adaptar-se a les característiques de les diferents activitats d’ensenyamentaprenentatge: grup-classe, treball individual, per parelles, petits grups...

MATEMÀTIQUES
1R. ESO
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina.
S’utilitzaran fitxes d'ampliació o de reforç depenent de les necessitats de l’alumnat i/o
del tema treballat.
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Les eines TIC són altres eines a fer servir per facilitar l’aprenentatge de l’alumne.
Es recomana fer servir quaderns amb format quadriculat.
L'organització de la classe serà, en línies generals, la següent, en qualsevol cas el
professor podrà adequar-la a les seves necessitats diàries, corregir els deures a la
pissarra amb la participació de l’alumnat, explicació de la matèria d’acord amb la
programació didàctica proposar, realitzar exercicis o exemples relacionats amb el que
s’ha explicat i proposar deures per fer en casa.
2N. ESO
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina. S’utilitzaran fitxes de reforç
en aquelles unitats que siguin més difícil d’assolir per a l’alumnat. Les eines TIC (pàgines
web, quaderns virtuals, J-Clic, etc) son altres eines a fer servir per facilitar
l’aprenentatge de l’alumne, d’una manera més pràctica.
La organització de la classe serà la següent (no obstant el professor de la matèria podrà
adequar-la a les seves necessitats reals):
1. Corregir els deures pendents i fets a casa en la pissarra per part de l’alumnat.
2. Explicació de la matèria d’acord amb la programació didàctica (màxim 25
minuts)
3. Realitzar i corregir exercicis relacionats amb el que s’ha explicat.
Tanmateix s’organitzaran classes especials amb la realització de fitxes a classe com
a pre-avaluació. Utilització de les aules d’informàtica, etc. de forma puntual.
3R. ESO
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina. S’utilitzaran fitxes de reforç
en aquelles unitats que siguin més difícil d’assolir per a l’alumnat. Les eines TIC (pàgines
web, programaris específic tipus Wiris i calculadores gràfiques, quaderns virtuals, J-Clic,
etc) son altres eines a fer servir per facilitar l’aprenentatge de l’alumne, d’una manera
més pràctica. Es necessari tenir una calculadora científica (Casio FX-115 SVPAM o
semblant), i és recomana fer servir quadern A-4 amb format quadriculat. La
organització de la classe serà la següent, no obstant el professor de la matèria podrà
adequar-la a les seves necessitats reals, corregir els deures per casa en la pissarra per
part de l’alumnat (15 minuts) explicació de la matèria d’acord amb la programació
didàctica (màxim 25 minuts), realitzar i corregir exercicis relacionats amb el que s’ha
explicat (15 minuts), deures per fer en casa i repàs del que s’ha fet durant tota l’hora (5
minuts).

4R. ESO
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina. S’utilitzaran fitxes de reforç
en aquelles unitats que siguin més difícil d’assolir per a l’alumnat. Les eines TIC (pàgines
web, programaris específic tipus Wiris i calculadores gràfiques, quaderns virtuals, J-Clic,
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etc) son altres eines a fer servir per facilitar l’aprenentatge de l’alumne, d’una manera
més pràctica.
La organització de la classe serà la següent (no obstant el professor de la matèria podrà
adequar-la a les seves necessitats reals):
1. Explicació de la matèria d’acord amb la programació didàctica amb exercicis i
exemples.
2. Realitzar i corregir exercicis relacionats amb el que s’ha explicat. Exercicis que
realitzarà l’alumne a la pissarra:
3. Proposar els deures per fer en casa d’acord amb el que s’ha fet durant tota
l’hora.
4. Els deures fets a casa per part de l’alumnat li seran retornats corregits pel
professor i els errors detectats seran explicats de forma exhaustiva en la
pissarra a final de tema com a conclusió i repàs.
5. Tanmateix s’organitzaran classes especials amb la realització de fitxes a classe
com a pre-avaluació. Utilització de les aules d’informàtica, etc. de forma
puntual.

MATEMÀTIQUES 1R DE BATXILLERAT
El plantejament metodològic conté elements convencionals, com són l’ús del llibre de
text, les explicacions a la pissarra i la realització de sèries d’exercicis, però també aposta
per la integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge. En un nivell de
mínims, les TIC s’incorporen com elements de suport a les explicacions convencionals,
mitjançant projeccions que controla el professor/a, amb l’objectiu de fons d’aconseguir
una presentació amb alta qualitat visual dels continguts (especialment en aplicacions
geomètriques) i amb interactivitat (manipulació interactiva d’elements, en contrast
amb la presentació estàtica convencional a la pissarra). En un segon nivell,
recomanable, es poden utilitzar les TIC com a eines de plantejament de situacions i
resolució de problemes, paral·lelament i complementàriament, a una resolució
convencional per escrit. Especialment adequats és el programari que combina les
utilitats algebraiques amb les utilitats geomètriques: per exemple, Geogebra i la
calculadora Wiris. I en un tercer nivell més avançat, depenent del criteri del professor,
es poden utilitzar les TIC per abordar alguns continguts amb activitats d’exploració i
aplicació fins i tot abans d’entrar en els plantejaments convencionals (basats en les
explicacions a la pissarra). Per a aquest últim nivell és necessari disposar d’ordinadors
per als alumnes; equips fixos a les aules d’informàtica o bé equips portàtils.
En tot cas, es potencien no tan sols elements mecànics i repetitius (que són necessaris
perquè proporcionen agilitat i destresa) sinó que s’insisteix en la interpretació
qualitativa de les situacions, de tal manera que els alumnes entenguin què signifiquen
per a l’exercici o problema que resolen els procediments mecànics que utilitzen, i així
evitar la tan freqüent desconnexió entre la resolució basada en aplicar fórmules a
cegues i la interpretació del problema en el seu context (què signifiquen els resultats, si
són lògiques en el context de la situació les conclusions numèriques i/o algebraiques a
les quals s’ha arribat, etc.).
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MATEMÀTIQUES APLICADES LES CIENCIES SOCIALS 1R DE BATXILLERAT
Utilització del llibre didàctic de la matèria com a eina principal, els apunts i
explicacions del professor complementaran aquesta eina. S’utilitzaran fitxes de reforç
en aquelles unitats que siguin més difícil d’assolir per a l’alumnat. Les eines TIC (pàgines
web, programaris específic tipus Wiris, Geogebra i calculadores gràfiques, quaderns
virtuals, J-Clic, etc) son altres eines a fer servir per facilitar l’aprenentatge de l’alumne,
d’una manera més pràctica. Es necessari tenir una calculadora científica (Casio FX-115
SVPAM o semblant), no obstant és recomana una calculadora gràfica tipus Casio
Classpad 330, i és recomana fer servir quadern A-4 amb format quadriculat. La
organització de la classe serà la següent, no obstant el professor de la matèria podrà
adequar-la a les seves necessitats reals, explicar aquells deures per casa que el alumne
no ha sabut fer o no l’entén en la pissarra per part de l’alumnat (15 minuts) explicació
de la matèria d’acord amb la programació didàctica i ficant exercicis que apliquen la
teoria explicada (màxim 40 minuts), deures amb solucions per fer en casa i repàs del
que s’ha fet durant tota l’hora (5 minuts).

MATEMÀTIQUES 2N DE BATXILLERAT
El plantejament metodològic conté elements convencionals, com són l’ús del llibre de
text, les explicacions a la pissarra i la realització de sèries d’exercicis, però també aposta
per la integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge. En un nivell de
mínims, les TIC s’incorporen com elements de suport a les explicacions convencionals,
mitjançant projeccions que controla el professor/a, amb l’objectiu de fons d’aconseguir
una presentació amb alta qualitat visual dels continguts (especialment en aplicacions
geomètriques) i amb interactivitat (manipulació interactiva d’elements, en contrast
amb la presentació estàtica convencional a la pissarra).
En un segon nivell, recomanable, es poden utilitzar les TIC com a eines de plantejament
de situacions i resolució de problemes, paral·lelament i complementàriament, a una
resolució convencional per escrit. Especialment adequats és el programari que combina
les utilitats algebraiques amb les utilitats geomètriques: per exemple, Geogebra i la
calculadora Wiris.
I en un tercer nivell més avançat, depenent del criteri del professor, es poden utilitzar
les TIC per abordar alguns continguts amb activitats d’exploració i aplicació fins i tot
abans d’entrar en els plantejaments convencionals (basats en les explicacions a la
pissarra). Per a aquest últim nivell és necessari disposar d’ordinadors per als alumnes;
equips fixos a les aules d’informàtica o bé equips portàtils.
En tot cas, es potencien no tan sols elements mecànics i repetitius (que són necessaris
perquè proporcionen agilitat i destresa) sinó que s’insisteix en la interpretació
qualitativa de les situacions, de tal manera que els alumnes entenguin què signifiquen
per a l’exercici o problema que resolen els procediments mecànics que utilitzen, i així
evitar la tan freqüent desconnexió entre la resolució basada en aplicar fórmules a
cegues i la interpretació del problema en el seu context (què signifiquen els resultats, si
són lògiques en el context de la situació les conclusions numèriques i/o algebraiques a
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les quals s’ha arribat, etc.).

MATEMÀTIQUES APLICADES LES CIÈNCIES SOCIALS 2N DE BATXILLERAT
El plantejament metodològic conté elements convencionals, com són l’ús del llibre de
text, les explicacions a la pissarra i la realització de sèries d’exercicis, però també aposta
per la integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge. En un nivell de
mínims, les TIC s’incorporen com elements de suport a les explicacions convencionals,
mitjançant projeccions que controla el professor/a, amb l’objectiu de fons d’aconseguir
una presentació amb alta qualitat visual dels continguts (especialment en aplicacions
geomètriques) i amb interactivitat (manipulació interactiva d’elements, en contrast
amb la presentació estàtica convencional a la pissarra).
En un segon nivell, recomanable, es poden utilitzar les TIC com a eines de plantejament
de situacions i resolució de problemes, paral·lelament i complementàriament, a una
resolució convencional per escrit. Especialment adequats és el programari que combina
les utilitats algebraiques amb les utilitats geomètriques: per exemple, Geogebra i la
calculadora Wiris.
I en un tercer nivell més avançat, depenent del criteri del professor, es poden utilitzar
les TIC per abordar alguns continguts amb activitats d’exploració i aplicació fins i tot
abans d’entrar en els plantejaments convencionals (basats en les explicacions a la
pissarra). Per a aquest últim nivell és necessari disposar d’ordinadors per als alumnes;
equips fixos a les aules d’informàtica o bé equips portàtils.
En tot cas, es potencien no tan sols elements mecànics i repetitius (que són necessaris
perquè proporcionen agilitat i destresa) sinó que s’insisteix en la interpretació
qualitativa de les situacions, de tal manera que els alumnes entenguin què signifiquen
per a l’exercici o problema que resolen els procediments mecànics que utilitzen, i així
evitar la tan freqüent desconnexió entre la resolució basada en aplicar fórmules a
cegues i la interpretació del problema en el seu context (què signifiquen els resultats, si
són lògiques en el context de la situació les conclusions numèriques i/o algebraiques a
les quals s’ha arribat, etc.).

MÚSICA

-S’utilitzarà una metodologia teòrico-pràctica, activa, on es practicarà la deducció i la
inducció, per assolir els diferents continguts.
S’observarà d’aprop l’evolució de l’alumne/a.
-El treball de l’alumne/a serà bàsicament individual,i esporàdicament en parelles i en
grup .
-Totes les activitats es realitzaran a l’aula de música, i esporàdicament a l’aula
d’informàtica ( Activitats TIC ).
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-Es faran servir llibres de text, acompanyats dels seus corresponents quaderns
d’activitats pràctiques (exercicis, partitures, audicions, anàlisi….) també s’utilitzaran
CD’S per realitzar les diverses audicions, VIDEOS i DVD`S , que completin l’adquisició
dels continguts proposats.
-Per la pràctica musical s’utilitzará l’instrumentari que disposa l’aula de música: teclat,
guitarra, flautes, armòniques i varietat d’instruments de percussió ( afinació
determinada e indeterminada ) : xilòfons, metalòfons, carillons,triangles, maraques…..

RELIGIÓ
Els criteris bàsics han tingut en compte les conseqüències que tenen per el procés
d’ensenyament-aprenentatge elements tant importants com l’atenció a la diversitat,
els
principis de l’aprenentatge significatiu i de l’avaluació de caràcter formatiu. Així doncs,
s’ha seguit una ordenació de les activitats que respecti els tres moments en que es pot
subdividir tot aprenentatge:
1. Un primer moment de predisposició activa per a l’aprenentatge, amb tot un
seguit d’activitats a realitzar tant per part del professor com per part dels
alumnes, i que suposa quelcom més que la coneguda motivació.
2. Un segon moment de canvi conceptual i aprenentatge de procediments i actituds,
que potser és el més conegut i al qual ens hem dedicat més fins ara en la nostra
tasca docent.
3. I un tercer moment de consolidació dels aprenentatges, que és, sens dubte, la
part menys treballada o menys donada a conèixer de la pràctica educativa.
Hem seguit tres grans línies d’acció didàctica: aprenentatge significatiu per recepció
(estratègies expositives-oralment o mitjançant textos escrits i alguns vídeos) i per
descobriment guiat i descobriment autònom (estratègies didàctiques d’indagació),
sobretot a partir de La Bíblia (La Bíblia Didàctica o La Bíblia per a Joves o una altra
Bíblia adient).
Els crèdits treballats consten de vàries unitats amb entitat pròpia (totalment
temporitzats
i organitzats a la programació general de l’àrea entregades a principi de curs), en les
que
hi trobem elements introductoris, que fan referència a l’organitzador previ general que
trobem a totes les unitats didàctiques.
Intentem potenciar l’estructura cognitiva dels alumnes, ja que els epítoms afavoreixen
la
retenció de nous aprenentatges i ajuden a interrelacionar els coneixements previs dels
alumnes amb elements fonamentals del nou contingut de cada ensenyament.
Utilitzarem, també, activitats d’ensenyament/aprenentatge amb les respectives
orientacions per a la intervenció pedagògica del professor i el treball dels alumnes.
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Aquestes activitats estan distribuïdes per sessions que se suposen d’una hora. Cal tenir
en compte, també, que tots els alumnes han de tenir una llibreta per poder-hi fer els
treballs individuals i els de grup petit; i per poder-hi anotar tot el que calgui quan es
treballi en grup-classe.
Per tal d’atendre la diversitat, en algunes activitats hom proposa tres nivells de
dificultat:
1. Nivell 1: senzill
2. Nivell 2: mitjà
3. Nivell 3: superior
També es té en compte d’oferir als alumnes la possibilitat d’escollir , de tant en tant,
entre diverses propostes, segons els seus interessos o la seva manera de ser i treballar.
En la programació general de l’àrea reflectim sintèticament dins d’un quadre bàsic les
implicacions didàctiques i les conseqüències d’avaluació, així com l’objectiu
fonamental de cada moment o fase de l’aprenentatge que s’ha tingut com a referència
bàsica a l’hora d’elaborar aquests crèdits.
Com hem indicat anteriorment, a les programacions generals de l’àrea, trobareu el
desplegament de mapes conceptuals a totes les unitats didàctiques de tots els crèdits.
Cal remarcar-ne la importància, ja que constitueixen la base de les estratègies de
l’elaboració dels mapes conceptuals.
A mesura que hom vagi treballant els continguts conceptuals de cada unitat didàctica,
ajudem als alumnes a estructurar bé els continguts conceptuals elaborant petits mapes
conceptuals i a preparar-se per a l’avaluació final.
Tota la metodologia tindrà en compte les competències bàsiques d'ESO i les
específiques de l'àrea de religió”.

SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA (2n batxillerat)
L’anàlisi del comportament humà en la seva dimensió individual i social és la temàtica
al voltant de la qual s’organitza la matèria. Dividida en dos apartats, cadascun dels
quals s’estructura en blocs de continguts, la matèria de psicologia i sociologia
estableix, a més, un conjunt de destreses generals i d’actituds que són comunes a tots i
que resulten imprescindibles perquè els aprenentatges esdevinguin competencials.
L’apartat de psicologia planteja l’aproximació a la disciplina, les seves branques i
escoles; la metodologia i àmbits d’aplicació; l’anàlisi dels fonaments biològics del
comportament i de la influència social a què estan sotmesos; l’estudi dels processos
psicològics i l’anàlisi d’alguns trets significatius del comportament.
En relació amb la sociologia, els temes proposats són l’aproximació a la sociologia,
metodologia de treball i àmbits d’aplicació; els conceptes de societat, cultura i procés
de socialització, així com les seves interrelacions; i l’estructura i organització social i
l’anàlisi del canvi i del conflicte social, considerant la situació actual.
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La matèria de psicologia i sociologia comparteix alguns temes amb altres matèries del
currículum, especialment amb filosofia i ciutadania i amb les matèries de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, atès que aprofundeix en algunes qüestions ja
esbossades sobre l’ésser humà, la dimensió social i cultural de l’acció humana, les
modalitats de societat, les institucions socials i els mons del treball i de l’empresa.
També té relació amb algunes matèries de la modalitat de ciències i tecnologia, com la
biologia i la química, amb les quals comparteix temes i mètodes de recerca.
L’ensenyament de la psicologia no es pot convertir en un conjunt d’observacions,
dades, conceptes i teories heterogènies i inconnexes, sinó que cal ordenar i vertebrar
adequadament tota aquesta informació. L’observació de la conducta humana, la seva
anàlisi i la reflexió posterior han de comportar un treball intel·lectual i pràctic.
Elsconceptes guanyen sentit quan l’alumnat els pot relacionar amb experiències
pròpies i alienes. Per aquest motiu, la biografia de cadascú, en les seves experiències
del passat i vivències del present, ha de formar part de l’estudi de la psicologia. No es
tracta que l’alumnat arribi a dominar un conjunt de conceptes generals i abstractes
desconnectats de la vida quotidiana. L’estudi i la reflexió psicològica no s’acaba en
l’adquisició de nous coneixements, sinó que han de tornar cap a si mateix i potenciar la
identitat personal, l’autodomini i la racionalitat o coherència de la conducta pròpia. La
psicologia, doncs, no ha de ser considerada un simple saber, sinó un saber fer.
Reflexions semblants serveixen per als continguts de sociologia, que han d’oferir una
visió general de la dimensió social de la conducta humana i fer-la present en el seu
context més concret i real. Cal, doncs, estudiar els agents de socialització, els grups
humans, el paper de les ideologies i les normes, els conflictes socials, els fenòmens
migratoris, els conflictes socials i polítics, de
manera que es vegin com a realitats
que l’alumnat no pot obviar, perquè hi viu immers i haurà d’implicar-s’hi. Així
plantejats, els conceptes es transformaran en vivències i l’aprenentatge esdevindrà
plenament significatiu. És a dir, s’ha de procurar presentar el comportament humà i els
resultats d’aquest comportament en la vida social, no com un fenomen aïllat i
independent de la realitat quotidiana, sinó relacionat amb la societat on sorgeix i es
desenvolupa, tot considerant alhora les dimensions individual i social, atès que aquests
dos vessants formen un tot complex i inseparable en la realitat humana.
D’acord amb la manera real d’aprendre de les persones, lligant teoria i pràctica i
aplicant el que s’ha après a la resolució de situacions problemàtiques, el professorat ha
de conduir l’alumnat cap a la construcció de nous coneixements, farcint i completant
les seves idees sobre els continguts de la matèria. El lligam entre els continguts
exposats més amunt i l’orientació didàctica que es recomana ha de ser el mitjà per
desenvolupar les competències de l’alumnat, ajudar-lo a aprendre aspectes sobre ell
mateix i la societat on viu i fer-lo créixer com a persona.

TECNOLOGIA, TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ELECTROTÈCNIA
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Metodologia
Tipologia d’activitats
Activitats inicials
Exploració d’idees prèvies i descobriment de les estructures d’acolliment a partir de les
quals es podran introduir nous coneixements. Explicitació dels objectius
d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació perquè l’alumnat se’ls representi i sàpiga què
s’espera d’ell o ella.

Activitats de desenvolupament
Transmissió d’informació “significativa” per afavorir la construcció de nous
coneixements. Establiment de connexions entre els nous coneixements que
s’incorporen i els ja existents mitjançant explicacions i activitats estructurades.
Activitats de síntesi
Realització d’activitats que permetin la transferència dels coneixements apresos i la
seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents
contextos, per tal de consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.
Recursos i espais docents necessaris
En funció del curs, la unitat didàctica i l’activitat d’ensenyament-aprenentatge,
s’utilitzaran alguns dels recursos i espais docents que es mostren a continuació:
Espais docents




Aula ordinària
Aula de tecnologia
Aula d’informàtica

Recursos i materials didàctics






Documentació escrita: llibre de text, llibres de consulta, dossiers, manuals
d’especificacions tècniques.
Documentació audiovisual: presentacions multimèdia, vídeos, consulta de
pàgines web.
Equips de projecció audiovisual.
Equips informàtics.
Connexió telemàtica.
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Programari genèric: processadors de text, fulls de càlcul, gestors de bases de
dades, programes d’edició gràfica i audiovisual, programes de presentació
multimèdia, navegadors, editors de pàgines web.
Programari específic: simuladors de circuits elèctrics, electrònics, lògics,
pneumàtics i oleohidràulics.
Operadors i components mecànics, elèctrics i electrònics.
Instruments de mesura: cintes mètriques, regles, peus de rei, micròmetres,
multímetres.
Equips d’adquisició, generació i tractament de dades i senyals: autòmat
programable, Sadex, oscil·loscops, generadors de senyals.
Maquetes de màquines i mecanismes.
Materials diversos: fusta, metalls, materials ceràmics.
Eines i útils per a la manipulació de materials i el muntatge de conjunts, circuits i
sistemes tècnics.
Màquines-eina: trepants, torn.
Màquines elèctriques: generadors, motors, transformadors.
Màquines transformadores de plàstic: emmotlladora, plegadora.
Equip entrenador de pneumàtica.

Organització social de l’aula
En funció del curs i la unitat didàctica, l’organització social de l’aula per dur a terme el
desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge podrà ser una de les
següents:






Activitat de grup classe.
Activitat de grup desdoblat.
Activitat de petit grup.
Activitat per parelles.
Activitat individual.

Atenció a la diversitat
La programació dels continguts, les activitats didàctiques i els criteris d’avaluació
respondran a les necessitats de tot l’alumnat, incloent-hi el que manifesta més
dificultats per aprendre però també el que està especialment dotat intel·lectualment.
Això implica que es verificarà l’adequació dels objectius de la programació a les
característiques de l’alumnat, es preveuran activitats amb diferent grau de complexitat
per assolir els mateixos objectius, i s’avaluarà en conseqüència. Les mesures d’atenció
a la diversitat consistiran, de forma ordinària, a adaptar les activitats que calgui per a
l’alumnat concret.
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Metodologia i recursos per al CFGM d’Activitats Esportives

CONDUCCIÓ DE GRUPS EN BICICLETES
El crèdit s’impartirà amb tot el grup alhora. Estarem tres professors impartint el crèdit
quan el nombre d’alumnes matriculats superi els 26, i quan siguin menys serem dos
professors, per a poder tenir a les sortides per la muntanya més control. Però hi haurà
altres activitats que podrem treballar amb desdoblament del grup, o inclòs en algun
moment farem tres grups per a treballar en diferents centres d’interès.
Utilització del projector per a impartir sessions teòriques amb “powerpoint” en
pissarra digital.
Utilització de l'aula d'informàtica per a treballar sobre plànols digitals, oziexplorer i
altres programes per a GPS.
Utilització dels següents estils d’ensenyament: Comandament directe
Ensenyament basat en la tasca
Estil recíproc
Descobriment guiat
Resolució de problemes
Per a posar en pràctica tots els continguts teòrics realitzats a classe es faran les
següents sortides:
1. Pràctiques en recorreguts de muntanya propers a l’institut.
2. Pràctiques en diferents circuits, per vies urbanes, per camins i per trialeres.
3. Sortides seguint rutes marcades a Lloret i rodalies (centre BTT de Lloret i de
Tossa).
4. Organització i realització de noves rutes entre Blanes-Lloret-Tossa.
5. Visita a botigues i tallers especialitzats.
6. Sortida pel carril-bici Girona-Olot (prevista a finals de març).
7. Realització de proves per la mesura de la condició física.
8. Aplicació d’entrenaments per la millora de la condició física.
9. Aplicació de metodologies d’inclusió valorant la intervenció amb cooperació
dels grups competidors.
10. Lectura i treballs escrits d’articles relacionats amb els temes del crèdit
11. Pràctica de diferents tipus d’exercicis, activitats i jocs per realitzar un
escalfament de manera autònoma.
12. Lectura i aplicació dels conceptes relacionats amb la higiene i la prevenció
de lesions.
13. Realització per part dels alumnes de fitxes de ruta.
14. Interpretació de plànols, dibuixar rutes i perfils d’altimetría de les rutes
realitzades.
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CONDUCCIÓ DE GRUPS I ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Aquest crèdit serà impartit per dos professors amb tot el grup alhora, però en
determinades activitats es desdoblarà el grup.
Utilització del projector per a impartir sessions teòriques amb “powerpoint” en
pissarra digital.
Utilització de l'aula d'informàtica per a treballar sobre plànols digitals, oziexplorer i
altres programes per a GPS.
Utilització dels següents estils d’ensenyament: Comandament directe
Ensenyament basat en la tasca
Estil recíproc
Descobriment guiat
Resolució de problemes
Per posar en pràctica tots els continguts teòrics realitzats a classe es faran les següents
sortides:
1. Pràctiques d’orientació pels voltants de l’institut.
2. Sortida al Puigsacalm.
3. Visita a botigues especialitzades
4. Sortida a la Selvaventura.
5. Itinerari pel Camí de ronda de Lloret a Tossa de Mar.
6. Activitats de neu a una estació d’esquí.
7. Cursa d’orientació pels voltants de l’insitut.
8. Realització de la via ferrata de Centelles.
9. Realització de jocs i curses d’orientació.
10. Organització de jocs de pistes pels companys.
11. Lectura i treballs escrits d’articles relacionats amb els temes del crèdit
12. Realització per part dels alumnes de fitxes de ruta.
13. Interpretació de plànols, dibuixar rutes i perfils d’altimetría de les rutes
realitzades.
14. Activitats de neu durant el mes de Març a una estació d’esquí, entre 3 i 5 dies, a
on es practicarà excursió amb raquetes, esquí de fons, orientació en neu,
construcció d’iglus, arva i esquí alpí. .

SEGURETAT I SUPERVIVÈNCIA EN MUNTANYA
Desdoblament del grup.
Utilització dels següents estils d’ensenyament: Comandament directe, Ensenyament
basat en la tasca, Estil recíproc, Descobriment guiat, Resolució de problemes.
Per posar en pràctica tots els continguts teòrics realitzats a classe es faran sortides
pràctiques (a més de les pràctiques realitzades a l’institut). Totes aquestes sortides es
realitzaran sempre en llocs propers a l’institut, que reuneixin les màximes garanties de
seguretat:
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1.- Sortides (tres dies diferents) a una zona d’escalada d’iniciació que està a Canyelles
per posar en pràctica les tècniques d’assegurament en politja, i les tècniques bàsiques
de progressió
2.- Sortida a la zona d’escalada de Canyelles per realitzar pràctiques de descens en
ràpel.
3.- Sortida circuit de bosc d’aventura a Selvaventura (Arbúcies). Tot el dia
4.- Sortida a un rocòdrom interior, per practicar totes les tècniques de seguretat en
roca.
5.- Sortida a un lloc proper per practicar tècniques de supervivència (obtenció d’aigua i
menjar, construcció d’estris de supervivència amb elements naturals, etc.)
6.- Sortida per posar en pràctica nocions de salvament, socors, trasllat de lesionats i
radiotransmissors
7.- Durant la sortida a la neu, pràctica de construcció d’iglús, ARVA...
8.- Jornada d’aventura a l’institut amb alumnat de 3er d’ESO.
9.- Utilització de mitjans informàtics per buscar informació respecte algun contingut
del crèdit.
CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIONS EQUINES BÀSIQUES
Per a la realització d’aquest crèdit es imprescindible la pràctica en una hípica.
Els alumnes es desplaçaran al centre Hípic Vidreres,S.L. on muntaran els diferents
cavalls d’escola.
El centre, tant per les seves instal·lacions pròpies, com pels terrenys que els
envolten, reuneix unes molt bones condicions per l’aprenentatge en la conducció de
grups a cavall al medi natural.
Al llarg de la sessió el grup formarà diferents agrupaments en funció de la tasca
realitzada( el grup de treball a la hípica mai serà superior a 15 alumnes ).
Començarem a muntar en una pista tancada per passar, a mesura que els alumnes
obtinguin més domini i confiança, a camp obert i a realitzar excursions fora de les
instal·lacions del centre aprofitant els voltants naturals de que disposa.
Pel desenvolupament dels continguts del crèdit treballem sobre el llibre editat per la
Real Federació Hípica Espanyola :
Curs d'equitació “Galopes 1-4
Utilitzarem un mètode de pràctica global,sintètic i analític en funció del contingut
treballat.
La conducció de la sessió serà participativa amb l’objectiu d’arribar a ser autònoms al
finalitzar el crèdit en l’execució de qualsevol tasca de tipus general.
Els estils d’ensenyança igualment aniran evolucionant a mesura que avanci la unitat:
A les primeres sessions farem servir el comandament directe per dirigir les primeres
activitats i per fer les explicacions pertinents;
l’assignació de tasques per fer les exercicis a la classe;
Estil recíproc i el descobriment guiat per treballar els alumnes en l’elaboració de les
seves propostes de treball.
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Resolució de problemes davant de les sortides que fem al llarg del curs al camp on
hauran de posar en pràctica tots els aprenentatges adquirits fins el moment.
L’organització de la classe serà massiva o en subgrups.
La motivació
Intrínseca: Radica en la funcionalitat dels aprenentatges, ja que els
podran fer servir al llarg de la seva vida laboral i esportiva.
Extrínseca: L’entorn, l’ambient i el contacte directe amb l’animal i la
natura.

CRÈDIT LLIURE: REM, VELA I SALVAMENT AQUÀTIC
Desdoblament del grup
Utilització dels següents estils d’ensenyament: Comandament directe
Descobriment guiat
Les classes són bàsicament pràctiques i on es van introduint aspectes teòriques mentre
aquestes es realitzen.
Utilització de mitjans informàtics per a la recerca de informació relacionada amb algun
dels objectius a aconseguir.
Les classes es realitzen:
El rem es realitza a la platja de Lloret de Mar, conjuntament amb el Club Nàutic de
Lloret de Mar.
La vela es realitza al port de Blanes, conjuntament amb el Club Nàutic de Blanes.
El salvament aquàtic es realitza a l’hotel Olímpic de Lloret deMar.
La part de teoria de salvament aquàtic es realitzarà en alguna
aula d’informàtica.

FONAMENTS DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Les estratègies emprades en aquest crèdit són, principalment, de dos tipus:
5. Classes magistrals, per impartir la major part dels conceptes, amb participació
dels alumnes i encàrrecs puntuals de feina a fer a casa.
6. Classes pràctiques, per impartir/practicar la major part de procediments.

PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L'ESPORT
Ens trobem davant una assignatura que es divideix, clarament, en dos parts: una
teòrica i una pràctica.
Utilitzarem un projector i ordinador per tal de passar els “power points”, material
d’audiovisuals, vídeos, DVD, etc... a les classes teòriques.
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A les pràctiques, ens caldrà material específic per fer les pràctiques del crèdit en plenes
garanties pel seu aprenentatge dins l’aula: Maniquins de SVB, fèrules i triangles per les
immobilitzacions i embenatges, etc...
Al ser un nombre d’alumnes considerable, ens caldrà desdoblar el grup a l’hora de fer
les classes pràctiques. Això ens permetrà incrementar l’estona de pràctica de cadascun
dels nostres alumnes amb el material disposat per fer-les.
Pedagògicament, utilitzarem el comandament directe en les exposicions dels “power
points” en gran grup; descobriment guiat al final de les sessions on es plantegi alguna
situació tipus i resolució de problemes al plantejar els exercicis pràctics en les sessions
pràctiques i en el plantejament de les avaluacions dels casos pràctics.

DINÀMICA DE GRUPS
Les Metodologies emprades en aquest crèdit són, principalment, de dos tipus:
Classes magistrals, per impartir la major part dels conceptes, amb participació dels
alumnes, utilitzant mitjans audiovisuals (power-point).
Classes pràctiques, per impartir/practicar la major part de procediments.
L’organització de la sessió serà la següent:
Explicació, si s’escau, dels conceptes relacionats amb les activitats pràctiques de la
sessió.
Explicació de l’activitat, perquè l’alumnat elabori el seu propi fitxer d’activitats.
Pràctica de l’activitat proposada.
Reflexió en el gran grup sobre l’activitat i sobre la valoració personal de cadascú.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Les classes seran teòriques i pràctiques.
Alguns temes s’exposaran visionats a través del vídeo.
Algunes de les pràctiques esportives per a persones amb discapacitat les impartiran
professors especialistes.
La pràctica d’activitats físiques per a persones amb discapacitat psíquica es realitzarà a
la piscina .
Es realitzarà una sortida a Blanes en la diada de l’esport integrat per a gent amb
discapacitat psíquica. En aquesta sortida els alumnes seran els voluntaris que ajudaran
als nens amb problemes de discapacitat psíquica que realitzin les diferents activitats
organitzades en la diada.
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Metodologia i recursos per a l’Ensenyament de Futbol

ENTRENAMENT ESPORTIU I
Impulsaré una pedagogia activa que té com a finalitat que l’alumne adquireixi
autonomia, responsabilitat i es sensibilitzi per realitzar la tasca d’entrenador de joves
en edat de formació amb serietat i rigor.
Comandament directe en les sessions teòriques en que s’introdueix les diferents
definicions de conceptes bàsics d’entrenament, la càrrega d’entrenament, de les
capacitats físiques bàsiques,
característiques i classificació, els principis de
l’entrenament i les parts de la sessió.
Utilització de diapositives amb “powerpoint” amb pissarra digital per a les sessions
teòriques.
Utilització de l'aula d'informàtica per a la visualització de sessions impartides pels
mateixos alumnes i per a l'el·laboració de fitxes d'entrenament o altres.
Descobriment guiat en algunes sessions per a que els alumnes reflexionin sobre
possibles solucions a proposits plantejats prèviament.
Pràctica de diferents sistemes d’entrenament (al camp, al gimnàs, amb peses, amb
pilotes medicinals,...). El professor posarà alguns exercicis d’exemple que els alumnes
posaran en pràctica. Posteriorment els alumnes per parelles elaboraran sessions
d’entrenament de les diferents capacitats, de les quals s’escollirà alguna que els
mateixos alumnes hauran d’impartir.
Pràctica de diferents exercicis per les fases de l’escalfament i de tornada a la calma de
la sessió d’entrenament.
Resolució de problemes mitjançant debat en grup després de la impartició de les
sessions dels mateixos alumnes.

BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I
Impulsaré una pedagogia activa que té com a finalitat que l’alumne adquireixi
autonomia, responsabilitat i iniciativa en la tasca d’entrenador de joves en edat de
formació, planificant un programa d’ensenyament i entrenament adequat a les
característiques del grup d’entrenament i els objecitus establerts.
Comandament directe en les sessions teòriques en que s’introdueix les diferents
definicions bàsiques
Utilització de diapositives amb “powerpoint” amb pissarra digital per a les sessions
teòriques.
Utilització de l'aula d'informàtica per a la visualització de sessions impartides pels
mateixos alumnes i per a l'el·laboració de fitxes d'entrenament o altres.
Descobriment guiat en algunes sessions per a que els alumnes reflexionin sobre
possibles solucions a proposits plantejats prèviament.
Resolució de problemes mitjançant debat en grup després de veure exemples
d’impartició d’una sessió (exemples escrits plantejats pel professor o anàlisi de videos
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gravats de com imparteixen els mateixos alumnes alguna part de les sessions
pràctiques del crèdit “Entrenament esportiu I”).
BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES DE L’ESPORT I
Les classes seran bàsicament teòriques, ja que la matèria del crèdit és absolutament
teòrica. Tot i que es buscarà la forma de ser el més pràctic i amè possible en els
continguts que ho permeten, proposant exemples que impliquin pràcticament als
alumnes.
Pedagògicament, utilitzarem el comandament directe en les exposicions dels “power
points” en gran grup.
Per això ens farà falta l’ús d’un projector i ordinador per tal de passar els power
points, material d’audiovisuals, vídeos, DVD.

FONAMENTS DE L’ESPORT ADAPTAT
Les classes seran bàsicament teòriques ja que és un tema força desconegut, tot i que
no es descarta la pràctica al gimnàs d’una introducció al goalball.
Algun tema s’exposarà a través del vídeo (goalball i futbol sala dels darrers Jocs
Paralímpics i Special Olympics).
Visitarem una instal·lació a Blanes on, sota l’assessorament de Aspronis, veurem com
es practica el futbol sala per persones amb deficiència psíquica i parlarem amb els
professionals que es dediquen, a diari, a la pràctica esportiva amb persones amb
discapacitat psíquica.

PRIMERS AUXILIS I HIGIENE EN L’ESPORT
Ens trobem davant una assignatura que es divideix, clarament, en dos parts: una
teòrica i una pràctica.
Utilitzarem un projector i ordinador per tal de passar els power points, material
d’audiovisuals, vídeos, DVD, etc... a les classes teòriques.
A les pràctiques, ens caldrà material específic per fer les pràctiques del crèdit en plenes
garanties pel seu aprenentatge dins l’aula: Maniquins de SVB, fèrules i triangles per les
immobilitzacions i embenatges, etc...
Al ser un nombre d’alumnes superior als 24, haurem de desdoblar el grup a l’hora de
fer les classes pràctiques. Això ens permetrà incrementar l’estona de pràctica de
cadascun dels nostres alumnes amb el material disposat per fer-les.
Pedagògicament, utilitzarem el comandament directe en les exposicions dels “power
points” en gran grup; descobriment guiat al final de cada sessió on es planteja alguna
situació tipus i resolució de problemes al plantejar els exercicis pràctics en les sessions
pràctiques i en el plantejament de les avaluacions dels casos pràctics.
Contarem amb la inestimable ajuda del fisioterapeuta del FC Lloret, que, a part de
donar el punt de vista d’un professional i aportar els consells que els anys
d’experiència li han donat, dirigeix una classe pràctica de “taping” o benatge funcional.
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També disposarem de la col·laboració de la Creu Roja de Blanes, per veure, in situ, la
composició d’un ambulància preparada per un esdeveniment esportiu i el material que
porta per actuacions diverses (material que difícilment disposarem a l’institut).

ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L'ESPORT I
Treballarem una metodologia activa, on l’alumne és el protagonista dels seus propis
processos d’aprenentatge. Basada en quatre principis fonamentals:
Autonomia de l’alumne, funcionalitat de l’aprenentatge, aprenentatge significatiu, i
teoria constructivista
En relació als estils d’ensenyament
1. Comandament directe en les sessions teòriques en que s’introdueix els
diferents conceptes bàsics ( presentació de diapositives amb “PowerPoint” ).
2. Assignació de tasques per portar a terme les pràctiques proposades.
Descobriment guiat i resolució de problemes per a que els alumnes reflexionin sobre
possibles solucions a propòsits plantejats prèviament pel professor.

FONAMENTS SOCIOLÒGICS DE L'ESPORT
Treballarem una metodología activa, on l’alumne és el protagonista dels seus propis
processos d’aprenentatge.
Basada en quatre principis fonamentals:
Autonomia de l’alumne, funcionalitat de l’aprenentatge, aprenentatge significatiu, i
teoria constructivista
En relació als estils d’ensenyament
1. Comandament directe en les sessions teòriques en que s’introdueix els
diferents conceptes bàsics ( presentació de diapositives amb “powerpoint” ).
2. Descobriment guiat per a que els alumnes reflexionin sobre possibles solucions
a propòsits plantejats prèviament.
3. Resolució de problemes mitjançant debat en grup després de veure diferents
exemples plantejats pel professor o anàlisi de vídeos.

TERMINOLOGIA ESPECÍFICA CATALANA
Treballarem una metodologia activa, on l’alumne és el protagonista dels seus propis
processos d’aprenentatge. Basada en quatre principis fonamentals:
Autonomia de l’alumne, funcionalitat de l’aprenentatge, aprenentatge significatiu, i
teoria constructivista
En relació als estils d’ensenyament:
1. Autoavaluació per determinar el propi nivell en el coneixement del català.
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2. Comandament directe en les sessions en que s’introdueix els diferents
conceptes teòrics ( presentació de diapositives amb “PowerPoint” ).
3. Assignació de tasques per portar a terme les pràctiques
i exercicis
proposats.
4. Descobriment guiat i Resolució de problemes per reflexionar sobre
possibles solucions a propòsits plantejats prèviament pel professor.
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Metodologia i recursos per a l’Ensenyament de Futbol 2n nivell
BASES PSICOPEDAGÒGIQUES I DE L’ENSENYAMENT II
En aquesta unitat didàctica farem servir mètodes tradicionals on l’alumne és un simple
receptor de coneixement, però també, intentarem, apropar-nos a una metodologia
més progressista, on l’alumne és partícip del seu procés d’ensenyament aprenentatge,
i on intentarem treballar els aspectes mes reflexius, donant unes petites orientacions
com explicacions teòriques i propostes d’activitats per incentivar l’aspecte cognitiu.
ENTRENAMENT ESPORTIU II
Les estratègies metodològiques aniran variant en funció del contingut a desenvolupar i
de l’assimilació i adquisició d’autonomia del propi alumne/a. Una part del crèdit és
teòrica, se seguirà una directriu de classe magistral on el professor exposarà els
diferents aspectes de les unitats didàctiques.
2. En les sessions teòriques utilització de tots els mitjans i noves tecnologies que
tinguem a l’abast: diapositives amb “powerpoint”, apunts, vídeos...
3. La relació entre els aspectes teòrics i pràctics serà important i tindrà com a
objectiu donar coherència a les sessions practiques a nivell tant dels exercicis
com de la planificació.
4. Sessions amb continguts procedimentals tant a l’aula com a la pista, elaborant
sessions tenint en compte diferents característiques i objectius determinats. En
aquestes sessions de practica la metodologia predominant serà l’assignació de
tasques o similar per tal d’aconseguir amb celeritat els objectius plantejats.
5. Anàlisi i resolució de problemes mitjançant debat en grup després de les
pràctiques.

INFORMÀTICA BÀSICA APLICADA
Les estratègies metodològiques van relacionades a què l’alumne/a extregui la màxima
informació en la poca durada que té el crèdit. Així, es modifica la presentació magistral
dels continguts per una metodologia orientada a trobar les solucions oportunes a
partir de la informació que vagi aportant el professor als seus alumnes, apropant-los a
situacions reals que es pot trobar l’alumne/a en el seu àmbit de treball.
El complement ideal per a aquest enfocament metodològic és la realització de treballs
per part de l’alumne que possibilitin la millor comprensió de les idees treballades.
Aquests treballs han d’estar orientats al camp de treball de l’alumne/a perquè aquest
ho pugui aplicar en el seu dia a dia. L’avaluació es pensa que ha d’anar alineada i fer-se
no a través d’un examen conceptual o de resolució de casos si no en la línia d’extreure
la informació presentada pel professor i realitzada en treballs per part de l’alumne/a.
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ORGANITZACIÓ I LEGISLACIÓ DE L’ESPORT II
Les estratègies metodològiques són clares, es canvia la presentació magistral dels
continguts per una lectura comentada d’aquells aspectes a considerar, identificant i
traient els conceptes a desenvolupar dels textos legals i cercant l’aplicació a la realitat
coneguda dels alumnes, el club esportiu.
El complement ideal per a aquest enfocament metodològic és la realització de resums
per part de l’alumne que possibilitin la millor comprensió de les idees treballades.
Juntament l’avaluació es pensa que ha d’anar alineada i fer-se no a través d’un examen
conceptual o de resolució de casos si no en la línia d’identificar requisits, documents,
necessitats (existents en tots els clubs) per tal de complir amb les normatives vigents
en cada moment.
BASES ANATÒMIQUES I FISIOLÒGIQUES II
La metodologia de treball serà variada, intentant alternar sessions teòriques amb
exercicis pràctics individuals, per parelles o en grups.
L’assignatura es treballarà de forma que la interacció i participació de l’alumnat siguin
l’eix fonamental.
Uns del continguts proposats dins de l’apartat actitudinal, com és el de mostra interès
en la presa de dades, es posarà de manifest durant tota l’assignatura, ja que
demanarem als alumnes que prenguin notes /apunts del que creguin més significatiu
pel seu aprenentatge. El professorat marcarà les pautes bàsiques sobre el aspectes
més importants treballats i els alumnes ho recolliran en els seus propis apunts,
aconseguint d’aquesta manera que prestin atenció durant les sessions.
Ens ajudarem d’un projector i ordinador per tal de passar els power points, material
d’audiovisuals, vídeos, DVD.
Les classes seran bàsicament teòriques, ja que la matèria del crèdit és absolutament
teòrica. Tot i que es buscarà la forma de ser el més pràctic i amè possible en els
continguts que ho permeten, proposant exemples que impliquin pràcticament als
alumnes.
Així doncs, les activitats es basaràn en aquestes tasques:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Visualització de presentacions en power point
Visulaització de video
Realització d’activitats Jclic
Realització d’activitats de diferents pàgines webs
Recerca de pàgines webs d’interès
Lectura i resum d’articles proposats
Debats sobre diferents àmbits de l’assignatura
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Els alumne es podràn descarregar les presentacions a la següent web
http://blocs.xtec.cat/futbolalinsitut

TERMINOLOGIA ESPECÍFICA ESTRANGERA
El crèdit es fonamentarà bàsicament en sessions pràctiques interactives en les quals
es realitzaran exercicis i jocs de forma individual i col·lectiva.
Les activitats teorico-pràctiques que es realitzaran es recolzaran bàsicament en:
- La lectura de textos i d’articles relacionats amb la matèria.
- El treball de recerca a través d’Internet i/o altres mitjans.
- L’anàlisi de textos orals dels mitjans de comunicació.
- La capacitat creativa i reflexiva dels alumnes.
Degut a que és probable que en el grup-classe hi hagi alumnes amb diferents nivells
pel que fa a la llengua estrangera treballada (l’anglès), s’intentaran diversificar les
situacions d’aprenentatge per treballar el mateix contingut. A més a més, es
possibilitaran diferents ritmes d’execució i d’entrega de les activitats proposades a
l’aula.
Davant la idea de la possible distància del contingut d’aquest crèdit amb la resta del
curs, s’intentarà, en tot moment, no oblidar el context on els alumnes hauran d’aplicar
els aprenentatges. Les activitats, doncs, s’enfocaran amb aquesta finalitat.
S’intentarà des d’un bon principi que els alumnes estableixin relacions entre els
diferents continguts del crèdit. Això s’intentarà assolir mitjançant la realització de
mapes conceptuals, la lectura d’articles, l’anàlisi dels mitjans de comunicació, etc.
La finalitat principal del crèdit serà la d’ensenyar estratègies als alumnes, per tal que
gestionin el seu propi aprenentatge i estiguin desperts davant la terminologia
estrangera del seu camp d’actuació particular.
La metodologia de treball serà variada, intentant alternar sessions teòriques amb
exercicis pràctics individuals, per parelles o en grups.
L’assignatura es treballarà de forma que la interacció i participació de l’alumnat siguin
l’eix fonamental.
L’estil d’ensenyament que s’utilitzarà majoritàriament serà el de l’ensenyança basada
en la tasca.
S’utilitzara un bloc per penjar documents i informació
http://teefutbol.blogspot.com.es/
EQUIPAMENTS ESPORTIUS

282

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

8. En aquest crèdit optarem per l’ús de les TIC com a mitjà d’ensenyament
principal. Durant les sessions, caldrà que els alumnes resolguin una sèrie de
qüestionaris, en petit grup, realitzant una cerca web.
9. La part de gestió d'equipaments esportius es farà a través d'una xerrada d'un
gestor d'equipaments esportius.
Aquest curs serà el primer any que farem classes semipresencials a les matèries de
bloc comú i de bloc complementari.
En principi la previsió per aquesta matèria serà de 5 h presencials i 5 hores a distància.
Donat que serà el primer any, he de determinar exactament quina matèria es farà
presencial i quina a distància.
El disseny de cada sessió respondrà a l’esquema següent:
6. Una part introductòria amb recordatori dels temes tractats a l’anterior
sessió i on es plantejaran els objectius de la sessió actual.
7. Part d’assoliment dels objectius per mitjà de la resolució de questionaris
pràctics i recerques web.

TEORIA I SOCIOLOGIA DE L’ESPORT
En aquestes unitats didàctiques farem servir una metodologia més progressista, activa,
on l’alumne és partícip del seu procés d’ensenyament aprenentatge, i on intentarem
treballar els aspectes mes reflexius, donant unes petites orientacions com explicacions
teòriques i propostes d’activitats per incentivar l’aspecte cognitiu i reflexiu dels
alumnes.
Impulsaré una pedagogia activa que té com a finalitat que l’alumne adquireixi
autonomia, responsabilitat i es sensibilitzi per realitzar la tasca d’entrenador de joves
en edat de formació amb serietat i rigor.
Destinats al professorat i a l’alumnat:
Apunts departament d’educació.
Llibres especialitzats i pel·lícules.
Pàgines webs especialitzades.
Ordinador, projector i pantalla per a impartir sessions amb diapositives de
“Power Point”.
Fotocòpies.
Utilitzaré la intranet a través de la web del centre (www.iesrocagrossa.cat), assignant a
cada alumne un nom d’usuari i un codi d’accés. D’aquesta manera penjaré documents
elaborats pel professor o altres d’interès pels alumnes a la web, i aquests documents
els podran descarregar els alumnes.
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Metodologia i recursos per a l’Ensenyament de Salvament i Socorrisme
BASES DEL COMPORTAMENT ESPORTIU
Les classes seran principalment teòriques, tot i que es dedicarà dues sessions d’una
hora a la pràctica de diferents activitats relacionades amb la dinàmica de grups i estils
d’ensenyament proposades per la professora i altres dissenyades pels propis
alumnes.
Algun tema s’exposarà a través del vídeo, i altres mitjançant la recerca individual a
l’aula d’informàtica.
RECURSOS DIDÀCTICS I materials de suport
El material d’aquesta assignatura és en forma d’apunts que es poden trobar al blog de
la professora a través de presentacions Power Point, així com d’altres materials que es
considerin adequats per a la consecució dels objectius generals de l’assignatura i que la
professora consideri oportuns.
Destinats al professorat:
Apunts departament d’educació.
Llibres, articles i pàgines webs especialitzades.
Ordinador, projector i pantalla.
Destinats a l’alumnat:
Accés al blog públic de la professora.
ORGANITZACIÓ ESPORTIVA
En les classes teòriques s'exposaran les qüestions fonamentals dels diferents blocs
temàtics, amb recolzo en les normes de Dret positiu, en la jurisprudència que
procedeixi i en la doctrina científica més rellevant. En la mesura en què les explicacions
ho requereixin, s'utilitzaran mitjans i aplicacions informàtiques.
Es tracta de desenvolupar competències basades en l'adquisició de coneixements
generals bàsics, la capacitat de crítica i autocrítica i les habilitats per recuperar i
analitzar informació des de diferents fonts.
Les classes pràctiques tindran per objecte la proposició, resolució, debat i comentari en
grup de casos relacionats amb les matèries de l'assignatura.
Per a això, hauran d'utilitzar-se les normes de Dret i la jurisprudència que resulti
d'aplicació.
Treball individual preferentment, lectura de normes i cerca d'informació, encaminats al
treball de les habilitats de recuperació i anàlisi d'informació, d'habilitats per treballar
de forma autònoma i del desenvolupament de la comunicació oral.
Noves tecnologies: ús de mitjans audiovisuals i internet (webs de Dret esportiu).
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RECURSOS DIDÀCTICS I materials de suport
El material d’aquesta assignatura és en forma d’apunts que es poden trobar al blog de
la professora a través de presentacions Power Point, així com d’altres materials que es
considerin adequats per a la consecució dels objectius generals de l’assignatura i que la
professora consideri oportuns.
Destinats al professorat:
Apunts departament d’educació.
Llibres, articles i pàgines webs especialitzades.
Ordinador, projector i pantalla.
Destinats a l’alumnat:
Accés al blog públic de la professora.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A DISCAPACITATS
- Les classes seran principalment teòriques ja que és un tema força desconegut, tot i
que es dedicarà una sessió de dues hores a la pràctica de diferents activitats físiques
adaptades proposades pel professor i altres dissenyades pels propis alumnes.
- Algun tema s’exposarà a través del vídeo, i altres mitjançant la recerca individual a
l’aula d’informàtica.
RECURSOS DIDÀCTICS I materials de suport
El material pràctic d’aquesta assignatura és molt especialitzat i d’un cost elevat, de
forma que ens decantem per utilitzar materials i activitats que suposin una menor
despesa i una fàcil i entenedora posta en pràctica ( pilotes amb picarols, antifaços,
màrfegues,... )

PRIMERS AUXILIS
Ens trobem davant una assignatura que es divideix, clarament, en dos parts: una
teòrica i una pràctica.
Utilitzarem un projector i ordinador per tal de passar els power points, material
d’audiovisuals, vídeos, DVD, etc... a les classes teòriques.
A les pràctiques, ens caldrà material específic per fer les pràctiques del crèdit en plenes
garanties pel seu aprenentatge dins l’aula: Maniquins de SVB, DEA de pràctiques,
fèrules i triangles per les immobilitzacions i embenatges, etc...
Al ser un nombre d’alumnes superior als 24, haurem de desdoblar el grup a l’hora de
fer les classes pràctiques. Això ens permetrà incrementar l’estona de pràctica de
cadascun dels nostres alumnes amb el material disposat per fer-les.
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Pedagògicament, utilitzarem el comandament directe en les exposicions dels “power
points” en gran grup; descobriment guiat al final de cada sessió on es planteja alguna
situació tipus i resolució de problemes al plantejar els exercicis pràctics en les sessions
pràctiques i en el plantejament de les avaluacions dels casos pràctics.
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Formació en Centres de Treball (FCT) als cicles formatius i Bloc de Formació Pràctica
(BFP) als ensenyaments d'esports
L’alumne o l’alumna pot fer la formació pràctica en empreses o entitats sempre que la seva
matrícula, en el centre docent o la inscripció en programes formatius, estigui vigent. S’ha de
vetllar especialment per aquesta qüestió en els casos en què les pràctiques estiguin a cavall
de dos cursos.
Les pràctiques s’han de fer des de les 8 fins a les 22 hores i, llevat de les excepcions
degudament autoritzades, es podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte festius.
Durant el període en que els alumnes tenen classe al centre, es podran signar convenis
estàndards (fins a quatre hores diàries, de manera simultània amb les hores lectives del
cicle, sense ultrapassar les vint hores setmanals).
En el cas del cicle formatiu, a partir del mes de maig, un cop finalitzades les classes lectives i
el crèdit de síntesi, es podran signar convenis a jornada intensiva: fins a set hores diàries,
sense ultrapassar les trenta-cinc hores setmanals.
L’avaluació del crèdit de formació en centres de treball (FCT) i el bloc de formació pràctica
(BFP), cal que la porti a terme la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per
l’entitat col·laboradora, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats
formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel qual
s’estableix el currículum corresponent als ensenyaments respectius.
Amb l’FCT i el BFP s’han d’assolir dos objectius bàsics:
• Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu
(qualificació professional).
• Facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (inserció professional).
En els cicles d’un curs acadèmic, l’FCT o el BFP es pot fer un cop finalitzada la primera
avaluació i és aconsellable acabar-les abans de l’inici de les vacances de Nadal del curs
següent.
Si l’FCT o el BFP no finalitza abans de l’inici del curs escolar següent, l’alumne o l’alumna ha
de tornar a formalitzar la matrícula del crèdit.
En els cicles de dos cursos acadèmics, l’FCT s’ha de fer prioritàriament en el segon curs. En
cas que es faci en el primer curs, ha de començar un cop finalitzada la segona avaluació.
L’alumne o l’alumna que repeteixi un cicle i tingui aprovats crèdits del curs en què està
matriculat, pot sol·licitar una distribució horària especial, que no pot ser superior a set
hores diàries, ni trenta-cinc hores setmanals.
L’alumne o l’alumna que acrediti experiència formativa en el mateix camp professional del
cicle formatiu que cursi, experiència laboral, o de formació pràctica en empreses, pot fer
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pràctiques a partir del primer trimestre del primer curs, amb la sol·licitud i l’autorització del
Departament d’Educació, tant en els cicles d’un curs com en els de dos cursos.
Per tal de mantenir l’objectivitat en l’avaluació de les pràctiques, no és aconsellable que
l’alumnat faci l’FCT o el BFP en empreses de familiars.
El tutor o la tutora ha d’elaborar la programació de l’FCT o del BFP en funció de les
empreses col·laboradores i de les possibles exempcions a què tinguin dret els seus i les
seves alumnes.
L’equip docent de cicles formatius i d'ensenyaments d'esports estableix que per iniciar l’FCT
o el BFP després de la primera avaluació, no pot tenir suspeses 4 matèries o més. Per iniciar
l'FCT o el BFP en finalitzar les classes lectives caldrà no tenir suspeses 6 o més matèries. En
aquest cas, si un alumne ja hagués començat l'FCT o el BFP, no podrà continuar cursant-la.
El tutor o la tutora d’empresa del centre col·laborador farà el seguiment i avaluació de les
pràctiques, d’acord a la normativa vigent d’FCT i del BFP, juntament amb la o el tutor d’FCT
o de BFP del centre educatiu.
El tutor o tutora del cicle formatiu, abans de finalitzar la primera avaluació, explicarà als
alumnes l'FCT o de BFP, els objectius, els criteris d'avaluació i altres aspectes de la
normativa. El tutor o tutora demanarà als alumnes que facin les seves propostes
d'empreses per a realitzar l'FCT o el BFP. En aquest cas, els alumnes demanaran a l'empresa
proposada que emplenin una fitxa de dades. Amb aquesta fitxa de dades, el tutor i el
coordinador de formació professional estudiaran si l'empresa reuneix els requisits i
contactaran amb l'empresa per acordar les condicions del conveni.
Aquells alumnes que no facin proposta d'empresa per a realitzar l'FCT o el BFP, el tutor
juntament amb el coordinador de formació professional contactaran amb empreses per
demanar la seva col·laboració i proposar convenis de col·laboració.
Un cop signats els convenis de pràctiques, els tutors de pràctiques juntament amb el
coordinador de formació professional faran el repartiment dels alumnes. S'assignarà a cada
tutor els alumnes corresponents segons les hores establertes en el seu horari (1 hora lectiva
per cada 5 alumnes o fracció). En el cas que facin les pràctiques menys alumnes dels
previstos, es repartiran equitativament segons les hores assignades a cada tutor. El criteri
per assignar els alumnes a cada tutor bàsicament serà: el coneixement del tutor de
l'empresa col·laboradora, la proximitat del lloc de residència a l'empresa col·laboradora. Es
podrà seguir altres criteris a proposta dels tutors.
Qualsevol altra aspecte que no estigui contemplat en aquest reglament, es consultarà en la
“normativa de les pràctiques i estades a les empreses, instruccions d’aplicació” que publica
cada curs el departament d'educació.
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Treball de recerca de Batxillerat
El Treball de Recerca:
1. Constitueix una part important del currículum del Batxillerat, amb objectius i
mitjans específics.
2. És imprescindible realitzar-lo per superar l’etapa
3. Es treballa conjuntament i de forma paral·lela amb la resta de crèdits comuns,
de modalitat i variables, sense substituir-ne cap.
4. Ha d’avaluar-se durant del segon curs.
5. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa un 10% sobre la
nota final del Batxillerat.
Té com a finalitats col·locar l’alumnat en situacions que li permetin:
1. Triar i acotar una àrea de recerca concreta.
2. Analitzar l’àrea acotada i distingir els aspectes bàsics dels que són secundaris.
Identificar problemes i formular preguntes.
3. Plantejar l’objectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca.
4. Esquematitzar els procés de treball de recerca, planificar les accions que caldrà
emprendre per a assolir els objectius previstos.
5. Cercar la informació adequada al tema triat en els seus diferents aspectes i
processar-la.
6. Proposar explicacions provisionals o hipòtesis resolutives (si s’escau) als
problemes plantejats. Plantejar estratègies de resolució.
7. Aplicar la metodologia i estratègia triada i recollir els resultats.
8. Processar aquests resultats i contrastar-los amb la informació de què es
disposava a l’inici.
9. Arribar a conclusions i argumentar-les.
10. Si l’estratègia de treball no ha funcionat i els resultats o les conclusions són
minses respecte allò que esperava, ser capaç d’explicar per què i articular una
estratègia més adient.
11. Plasmar per escrit el treball realitzat i també exposar-lo oralment en públic, de
manera ordenada i coherent.
El Treball de Recerca al Batxillerat té caràcter individual i cal aprovar-lo. En els casos
que el treball a realitzar prevegi alguna part de tipus experimental (treball de camp,
laboratori o taller), aquesta investigació podrà realitzar-se en grups reduïts ( de dos a
quatre alumnes). En aquests casos caldrà que el tutor asseguri , en fer el seguiment del
treball, que cadascun dels membres del grup assoleix els diversos objectius plantejats, i
fer una avaluació individual de cada alumne/a. En particular, el dossier del treball i la
presentació que se’n faci han de ser individuals.
És recomanable que la recerca s’orienti cap a un camp de coneixement relacionat amb
la modalitat de Batxillerat que l’alumne està cursant.
El treball de recerca s’haurà de presentar, preceptivament, escrit en català, donat que
és la llengua vehicular del centre. Només estarà justificat fer-ho en llengua castellana si
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l’alumne fa menys de dos anys que estudia a Catalunya. Tanmateix, si el treball és de
llengua o literatura castellana, anglesa o francesa, aquest es farà en castellà, anglès o
francès. Excepcionalment, la Comissió de Treballs de Recerca pot decidir, després
d’haver valorat el cas i en base a criteris d’utilitat per als aprenentatges de l’alumne/a,
que un treball de recerca es redacti i s’exposi oralment en anglès o francès encara que
no pertanyi a l’àmbit de la llengua o la literatura.
El treball de camp fora de l’institut s’haurà de fer fora d’hores de classe. Només en
casos excepcionals es podran utilitzar hores lectives per fer entrevistes, per visitar
entitats que obren només al matí, etc., prèvia autorització del tutor/a de grup amb el
vist-i-plau del tutor/a de treball de recerca.
Tot i que el Treball de Recerca s’avalua durant el segon curs, és recomanable iniciar-lo
durant el primer curs. Per aquest motiu, correspon als tutors de primer de Batxillerat:
1. Explicar als alumnes què representa el treball de recerca en el seu currículum.
2. Especificar els objectius que s’han d’assolir.
3. Comentar els criteris d’avaluació.
4. Donar una primera orientació sobre els treballs de recerca.
5. Comentar les pautes per elaborar un treball.
6. Recollir , per escrit, les preferències dels alumnes i en fer arribar una còpia als
diferents caps de departament implicats i una altra al coordinador/a de
Batxillerat.
Es lliura als alumnes de primer curs un dossier on s’especifiquen objectius,
metodologies i estratègies, i el calendari de realització. Al llarg d’aquestes primeres
sessions cada alumne/a ha de delimitar el seu treball, la metodologia genèrica i ha de
conèixer de què s’avaluarà, és a dir, ha de saber clarament què es pretén que faci
perquè no malgasti esforços ni perdi temps. Ha de saber, també, la importància del
treball de recerca dins del currículum del batxillerat.
Tutorització
Correspon al tutor o tutora del treball de recerca:
1. Establir conjuntament amb l’alumne, un primer índex del treball i un calendari,
els quals es podran modificar al llarg del procés.
2. Orientar a l’alumne/a fins que la hipòtesi de treball i l’acotament del tema
quedin perfectament delimitats.
3. Orientar sobre els mètodes de treball més adients.
4. Informar sobre els recursos més adequats.
5. Assessorar respecte dels problemes que vagin sortint i reorientar la investigació
així que aquesta es vagi desenvolupant.
6. Informar als membres del tribunal com ha anat la investigació.
7. Orientar l’alumne/a a l’hora de fer l’exposició oral.
8. Reunir-se amb l’alumne periòdicament.
Procés d’adjudicació de treballs – Comissió de Treballs de Recerca
Cada Departament didàctic ha d’elaborar una llista de temes de treball de recerca per
als alumnes que cursen primer de batxillerat abans de l’1 de novembre. En aquesta
llista constaran com a mínim, tantes propostes com professors de secundària hi hagi al

290

Institut Rocagrossa
Projecte Curricular

departament, degudament desglossades per matèries. Amb aquest llistat s’adquireix el
compromís que, si hi ha un alumne/a que tria un treball de la llista, un professor/a de
la matèria a la qual correspon el tema s’encarregarà de la tutoria. Aquest compromís
és vàlid només per a la tutoria de com a màxim tants treballs com professors de
secundària hi hagi de la matèria a la qual pertany el tema escollit. Si existeixen més
sol·licituds de la llista, només poden quedar adjudicades al departament per
acceptació voluntària d’algun dels seus professors.
La Comissió de Treballs de Recerca del centre és l’encarregada de la supervisió última
del procés d’adjudicació. Aquesta Comissió està formada per:
1. El/la coordinador/a de Batxillerat, que també actua com a secretari/ària de la
Comissió
2. Els caps dels departaments didàctics
3. El/la cap d’estudis
4. El/la coordinador/a pedagògic/a
5. El/la director/a
Un cop escoltades les propostes del coordinador/a de Batxillerat, a la Comissió li
correspon donar la conformitat de les adjudicacions. Això inclou aquelles propostes
que un/a professor/a hagi acceptat de tutoritzar però que no figurin a les llistes
presentades pels departaments didàctics.
La Comissió ha de resoldre, si escau, els casos d’adjudicació dubtosa o sense adjudicar
(perquè hi hagi més alumnes que professors…).
Les decisions de la Comissió es prendran per assentiment, unanimitat o majoria.
La Comissió es reunirà el mes de febrer, per establir les adjudicacions de tutoria dels
alumnes que el curs següent estaran a segon de Batxillerat. A principi de curs, no més
tard de l’1 d’octubre, es reunirà per iniciar l’adjudicació dels casos pendents des del
curs anterior i dels possibles alumnes nous (la designació de tutor/a als alumnes de
segon pendents d’adjudicació la farà directament la Comissió).
Si la Comissió ho creu necessari, pot assignar la tutoria d’un alumne/a a un
departament i serà aquest departament qui determinarà quin treball ha de fer.
Redacció del treball
Els treballs han de ser presentats en fulls DIN A4 blancs, mecanografiats o impresos
per ordinador a una sola cara.
Els marges seran, aproximadament , de 3 cm.
Les pàgines han d’estar numerades, així com les figures, taules , diagrames etc.
El treball s’efectuarà en els apartats següents:
1. Portada. Hi ha de constar:
 El títol del treball
 El nom i cognoms de l’alumne.
 El nom de l’institut
 El departament al qual està adscrit
 La data de lliurament del treball.
2. Índex
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 Ha de ser numerat i contenir tots els apartats del treball amb les pàgines que
abasta cada apartat. Encara que el posem al començament, s’ha de fer al final
del treball.
3. Agraïments i dedicatòries
 És de bon gust, i generalment convenient, esmentar de manera breu en aquest
apartat a les persones, institucions o empreses que t’han ajudat en la
realització del treball.
4. Introducció
 Aquest apartat servirà per fer la presentació del treball. Es farà una breu
exposició del tema, dels motius per triar-lo, de les relacions amb altres temes
afins, els objectius i finalitats que es persegueixen i les hipòtesis del treball.
5. Material i metodologia
 Es farà una descripció complerta del material i dels mètodes emprats. Aquesta
descripció es farà per ordre cronològic de realització i inclourà els problemes
que han anat apareixent al llarg de l’elaboració del treball.
6. Desenvolupament del treball
 És recomanable utilitzar taules, gràfics, esquemes o quadres que reflecteixin els
resultats obtinguts. Aquests han d’anar numerats.
7. Conclusions
 Cal que aquest apartat sigui curt, concís i concret. Totes les conclusions s’han
de recolzar sobre els resultats obtinguts i s’hi pot incloure una exposició dels
problemes no resolts.
8. Bibliografia
 Aquest apartat és una relació de totes les referències bibliogràfiques
consultades necessàries per fer el treball.
 Totes les referències bibliogràfiques han de tenir un format estàndard . La
relació estarà numerada i es farà per ordre alfabètic de l’autor.
 Si la referència correspon a un llibre el format serà:
AUTOR/A (Cognoms, inicial del nom). Any. Títol de l’obra. Editorial. Lloc de
publicació, edició ( si no es tracta de la primera edició), pàgina.
Per exemple:
BREWSTER,R. i al. 1977. Curso práctico de química orgánica, Ed Alhambra.
Col.Vertix, Madrid .p.30.
 Si la referència correspon a un article de revista el format serà:
AUTOR/A (Cognoms, inicial del nom). Any. Títol de l’article. Nom de la revista o
publicació, número, pàgines que ocupa.
Per exemple:
SEQUIN-FREY,M.1981. The chemistry of plant and animal dyes. J.Chem.Educ,58,4,
p.301-5.
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 Si s’utilitza Internet cal que s’adjuntin l’adreça i les pàgines d’on s’ha obtingut la
informació.
 Cal tenir en compte els annexos o notes a peu de pàgina, aquests
complementen el contingut de la redacció i ofereixen referència o acotacions
sempre útils i a vegades imprescindibles.
S’hauran de presentar Tres còpies del treball degudament enquadernades. Una es
retornarà als alumnes, una serà per al tutor/a del treball i una per al centre.
Avaluació
L’avaluació del treball de recerca la realitzen tres professors: el professor/a-tutor del
treball avaluat i dos més.
Durant el segon trimestre es determinen els membres dels diferents tribunals. Segons
la temàtica del treball, els membres del tribunal poden ser tots de diferents
departaments o bé dos del mateix departament i un no. Els alumnes han de lliurar la
memòria escrita del treball de recerca i, al cap d’una setmana o dues ha de fer
l’exposició oral del treball davant del tribunal.
L’avaluació constarà de tres notes: a) valoració del procés de desenvolupament del
treball, b) valoració dels continguts del treball, c) valoració de l’exercici oral. Cada nota
es concretarà en un seguit d’ítems puntuables.
Un cop avaluats els treballs, l’equip docent de Treballs de Recerca es reunirà per fer
una valoració conjunta dels resultats obtinguts. Serà després d’aquesta reunió quan es
comunicarà als alumnes les notes dels treballs.

293

