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1.     PROGRAMA   DE   MILLORA   DE   L’APRENENTATGE   I   DEL   RENDIMENT   (PMAR)   

2n   PMAR     

ÀMBIT   LINGÜÍSTIC   I   SOCIAL     
    

    

  

Instruments   d’avaluació   Criteris   de   qualificació   (%de   la   nota)   

● Proves   escrites     
● Dictats,   exposicions   orals...   

(55%)   

● Treballs   proposats   per   fer   a   casa   
● Activitats   d’aula   individuals  
● Intervencions   a   classe     
● Informes   d’activitats   complementàries     
● Quadern   de   classe  
● Actitud   envers   l’assignatura     

    

Treball   a   classe   (30%)   

Participació   i   actitud   (15%)   

CONDICIONS   PER   A   LA   RECUPERACIÓ   DE   PENDENTS   POSAU   UNA   CREU     



  

    

    

  

Si   aprova   la   1ª   avaluació   de   la   mateixa   assignatura   en   el   curs   
actual   

X   

Si   aprova   la   2ª   avaluació   de   la   mateixa   assignatura   en   el   curs   
actual   

  X  

METODOLOGIA   

    
Mètodes   i   propostes   didàctiques   

El  mòdul  d’ALS  prioritzarà  una  metodologia  dinàmica  de  cooperació  i  interacció  de  l’alumnat  i  professor.  Tal  com  es  preveu  en  els  criteris                        
de  qualificació  es  donarà  especial  importància  al  treball  a  classe  i  la  participació  i  implicació  en  les  diferents  matèries.  En  la  mesura  de  les                          
possibilitats  de  centre  es  farà  un  treball  interdisciplinar  en  les  diferents  matèries  de  l’àmbit  a  través  del  treball  amb  ordinador  i  en  xarxa.                         
L’expressió   oral   també   tindrà   un   paper   de   primer   ordre   i   es   fomentaran   les   intervencions   individuals   i   en   grup .   

ACTIVITATS   PER   DESENVOLUPAR   EL   CURRÍCULUM   
(dins   i   fora   de   l’aula)   

X:   gairebé   mai   
XX:   ocasionalment     
XXX:   freqüentment     

De   coneixements   previs     xxx   

Exposició   del   professor/a   a   tot   el   grup   xxx   

Correcció   de   deures   a   la   pissarra   per   part   dels   alumnes       

Pràctiques   i   realització   a   classe   dels   continguts   de   tipus   procediment   amb   el   suport   del   
professor/a   

xxx   

Recerca   d’informació   a   la   biblioteca   del   centre       



  

    

  

Investigació   per   part   dels   alumnes:   consulta   bibliogràfica   fora   del   centre,   per   la   xarxa...   xxx   

Treball   en   petit   grup   dins   l’aula       

Treball   en   petit   grup   fora   de   l’aula       

Debats   i   posades   en   comú   xxx   

UNITATS   BLOC   DE   CONTINGUTS   ESTÀNDARDS   D’APRENENTATGE   AVALUABLES     



  

  

UNITAT   1:   
4   setmanes     
31   sessions     

Castellà:   
● comunicación:   funciones   del   lenguaje     
● gramática:   modalidad   del   enunciado     
● léxico:   la   familia     
    

Català:   
● lèxic:   la   formació   de   paraules   (prefixació)   
● gramàtica:   els   components   de   l’oració.   Els   

sintagmes     
● ortografia:   les   grafies     
● literatura:   la   variació   lingüística.   La   

narració   mitològica   (els   tòpics   literaris)   
Història:   La   fragmentació   del   món   antic     

● l’imperi   bizantí     
● l’Islam   
● els   regnes   germànics     
● l’imperi   carolingi     

Castellà:   
● reconocer   las   funciones   del   lenguaje     
● conocer   el   vocabulario   de   la   familia   
● conocer   la   modalidad   del   enunciado     

Català:   
● reconèixer   la   formació   de   paraules     
● reconèixer   els   components   de   l’oració     
● reconèixer   les   grafies     
● identificar   la   variació   lingüística   i   la   narració   mitològica    

Història:   La   fragmentació   del   món   antic     
● identificar   els   trets   dels   regnes   germànics     
● conèixer   les   característiques   de   Bizanci   
● conèixer   les   característiques   de   l’Islam     
● conèixer   les   característiques   del   regne   visigòtic   a   

Hispània   
● conèixer   les   característiques   de   l’Imperi   carolingi   



  

  

UNITAT   2:   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● comunicación:   narración,   descripción   y   

diálogo   
● gramática:   la   oración   
● léxico:   pueblos   y   ciudades     
● ortografía:   el   sonido   J.   La   grafía    j   

    
    

Català:   
● lèxic:   la   formació   de   paraules   (sufixació)   
● gramàtica:   el   subjecte   de   l’oració   
● ortografia:   L’ús   de    b    i    v   
● literatura:   les   varietats   geogràfiques   i   la   

narració   d’aventures     
    

Història:   Al-Àndalus     
● la   història   d’Al-Àndalus     
● la   societat   i   la   cultura   d’Al-Àndalus     
● les   Illes   Orientals   d’Al-Àndalus     

Castellà:   
● reconocer   la   narración,   la   descripción   y   el   diálogo     
● conocer   vocabulario   de   pueblos   y   ciudades     
● identificar   el   sujeto   y   las   oraciones   impersonales     
● aplicar   principios   de   las   grafías    g    y    j   

Català:   
● reconèixer   la   sufixació     
● identificar   els   tipus   de   subjectes     
● aplicar    b    i    v   
● reconèixer   varietats   geogràfiques   i   narracions   

d’aventures     
Història:   

● conèixer   Al-Àndalus     
● conèixer   les   Illes   Orientals   d’Al-Àndalus     
● conèixer   l’art   i   la   cultura   d’Al-Àndalus     



  

  

UNITAT   3:   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● comunicación:   exposición     
● gramática:   el   sujeto.   Oraciones   

impersonales     
● léxico:   el   espacio     
● ortografía:   el   sonido   J.   La   grafía    g   

    
Català:   

● lèxic:   la   formació   de   paraules   (composició)   
● gramàtica:   el   predicat   en   l’oració   
● literatura:   el   català   de   les   Balears.   La   

narrativa   de   ciència-ficció   
    

Història:   La   cultura   i   l’art   del   Romànic     
● el   feudalisme   i   la   societat   medieval     
● el   Romànic     
● l’arquitectura   romànica   
● la   pintura   romànica     
● l’escultura   romànica     

Castellà:   
● reconocer   la   exposición   
● conocer   el   vocabulario   del   espacio     
● identificar   sujetos     
● aplicar   principios   de   la   grafía    g   

Català:     
● reconèixer   la   composició     
● identificar   els   tipus   de   predicats     
● reconèixer   el   català   de   les   Balears   i   narratives   de   

ciència-ficció     
Història:     

● identificar   les   característiques   del   feudalisme     
● conèixer   les   característiques   del   Romànic   
● identificar   les   característiques   de   la   arquitectura   

romànica   
● identificar   les   característiques   de   la   pintura   romànica   
● identificar   les   característiques   de   l’escultura   romànica   



  

  

UNITAT   4   
4   setmanes     
31   sessions     

Castellà:   
● comunicación:   la   argumentación     
● gramática:   el   predicado     
● léxico:   el   tiempo     
● ortografía:   la   grafía    y   
    

    
    

Història:   L’origen   dels   primers   regnes   
peninsulars     

● els   nuclis   de   resistència   cristiana     
● el   regne   d’Astúries   i   el   regne   de   Lleó     
● els   comtats   i   els   regnes   pirinencs     
● el   camí   de   Sant   Jaume     
● la   Corona   de   Castella     

Catellà:   
● reconocer   la   exposición   y   la   argumentación   
● conocer   el   vocabulario   del   tiempo.   
● identificar   predicados   
● aplicar   principios   de   la   grafía    y .   

Història:   

● conèixer   els   nuclis   de   resistència   cristiana   
● conèixer   el   regne   d’Astúries   i   el   regne   de   Lleó     
● conèixer   els   comtats   i   els   regnes   pirinencs     
● conèixer   el   camí   de   Sant   Jaume     
● conèixer   la   Corona   de   Castella     



  

  

UNITAT   5   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● comunicación:   el   proceso   argumentativo    
● gramática:   clases   de   complementos     
● léxico:   las   relaciones   sociales     
● ortografía:   la   grafía    x   

Català:   
● gramàtica:   els   complements   del   verb     
● literatura:   les   varietats   temporals.   La   

comèdia     
Història:   La   cultura   i   l’art   del   Gòtic     

● la   prosperitat   econòmica   del   XII   
● el   creixement   de   la   ciutat   medieval     
● la   cultura   urbana   i   les   universitats     
● el   gòtic     
● la   crisi   del   segle   XIV   

Castellà:     
● reconocer   la   argumentación   
● conocer   vocabulario   de   las   relaciones   sociales   
● identificar   el   CD   i   el   CPrep   
● aplicar   los   principios   de   acentuación   

Català:   
● identificar   els   complements   del   verb  
● reconèixer   les   varietats   temporals   i   la   comèdia   

Història:   

● identificar   la   prosperitat   dels   segles   XII-XIII   
● conèixer   la   ciutat   medieval  
● conèixer   el   gòtic   



  

  

UNITAT   6   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● gramática:   el   objeto   indirecto   y   el   C.   Prep.    
● léxico:   los   espectáculos     
● ortografía:   principios   de   acentuación     

    
Català:   

● lèxic:   locucions   i   frases   fetes     
● gramàtica:   els   complements   del   verb   (II)   
● literatura:   les   varietats   socials.   La   tragèdia     

    
    

Història:   El   regne   de   Mallorca   a   la   Corona   
d’Aragó     

● l’expansió   de   la   Corona   d’Aragó     
● conquesta   i   repoblament   de   la   Corona   

d’Aragó     
● el   regne   privatiu   de   Mallorca   i   la   Corona   

de   Castella   

Castellà:   

● conocer   el   vocabulario   de   espectáculos   
● conocer   CI   y   el   CCircunstancial   
● aplicar   los   principios   de   acentuación   

Català:   

● reconèixer   les   locucions   i   frases   fetes   
● identificar   els   complements   del   verb  
● reconèixer   les   varietats   socials   i   la   tragèdia   

Història:   

● conèixer   el   Regne   de   Mallorca   
● identificar   la   crisi   del   segle   XIV   
● conèixer   el   regne   privatiu   de   Mallorca   
● conèixer   la   Corona   de   Castella   



  

  

UNITAT   7   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● literatura:   los   géneros   literarios.   

Combinaciones   de   versos   
● gramática:   el   objeto   indirecto   y   el   CC   
● léxico:   el   universo     
● ortografía:   acentuación   de   diptongos,   

triptongos   e   hiatos     
Català:   

● lèxic:   els   refranys     
● gramàtica:   les   oracions   segons   el   predicat   i   

el   verb   
● ortografia:   les   consonants   vibrants.   L’ús   de   

la    h   
● literatura:   les   varietats   funcionals.   El   

drama   
Història:   El   naixement   del   món   modern     

● l’Europa   dels   comerciants     
● l’humanisme   i   la   impremta     
● la   Reforma   religiosa   
● la   Contrarreforma     
● els   grans   descobriments   geogràfics     

Castellà:   

● reconocer   las   funciones   del   lenguaje   
● conocer   el   vocabulario   de   la   familia   

    

    

Català:   

● reconèixer   els   refranys   
● identificar   els   tipus   d’oracions   
● aplicar   la   h   
● reconèixer   les   varietats   funcionals   i   el   drama   

Història:   

● reconèixer   els   descobriments   geogràfics   
● identificar   els   canvis   econòmics   i   socials   
● reconèixer   l’estat   modern   
● conèixer   l’humanisme   
● identificar   els   canvis   religiosos   



  

  

UNITAT   8   
2   setmanes     
18   sessions     

Castellà:   
● literatura:   el   verso   y   su   medida     
● gramática:   complementos   del   verbo   y   del   

sustantivo   
● léxico:   la   Tierra   
● ortografía:   acentuación   diacrítica     

Història:   El   Renaixement     
● el   Renaixement   artístic     
● el   Renaixement   italià     
● l’expansió   del   Renaixement   a   Europa     
● el   Renaixement   a   Espanya     

Castellà:     
● reconocer   las   funciones   del   lenguaje   
● conocer   el   vocabulario   de   la   tierra.   
● aplicar   los   principios   de   la   acentuación   diacrítica.   

Història:   
● reconèixer   el   Renaixement   
● reconèixer   el   Renaixement   espanyol   

UNITAT   9   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● literatura:   combinaciones   de   versos   
● gramática:   oraciones   copulativas   y   

predicativas     
● léxico:   la   libertad   

Català:   
● lèxic:   els   manlleus   i   les   interferències     
● ortografia:   l’apostrofació   i   la   contracció     

Història:   Els   Reis   Catòlics   i   l’imperi   dels   
Àustries     

● els   Reis   Catòlics     
● l’organització   de   la   nova   monarquia     
● recuperació   econòmica   i   desigualtat   social     
● formació   de   l’imperi   hispànic     
● els   conflictes   als   regnes   hispànics     
● conquesta   i   colonització   d’Amèrica     

Castellà:   

● reconocer   la   lírica   
● conocer   el   vocabulario   de   la   libertad   
● conocer   las   copulativas   y   predicativas   

Català:   

● reconèixer   els   refranys   
● aplicar   normes   d’apostrofació   i   contracció   

Història:   

● conèixer   la   monarquia   dels   Reis   Catòlics   
● conèixer   els   regnats   de   Carles   V   i   Felip   II   
● conèixer   la   conquesta   d’Amèrica   



  

  

UNITAT   10   
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● literatura:   la   lírica   
● gramática:   oraciones   transitivas   e   

intransitivas     
● léxico:   la   solidaridad   
● ortografía:   LL/Y   y   D/Z     

    
Català:   

● lèxic:   les   abreviacions:   abreviatures   i   
símbols     

● gramàtica:   els   connectors   que   uneixen   
oracions     

● ortografia:   els   signes   de   puntuació   (I)   
● literatura:   fenòmens   de   contacte   de   

llengües.   El   text   poètic     
Història:   L’Europa   del   segle   XVII     

● una   època   de   crisi   a   Europa     
● l’Europa   dels   monarques   absoluts     
● els   parlaments,   contra   el   poder   absolut     
● conflictes   a   l’Europa   del   segle   XVII   
● la   guerra   dels   Trenta   Anys     

Castellà:     

● reconocer   la   narrativa   de   ficción   
● conocer   vocabulario   de   la   educación   
● identificar   las   transitivas   e   intransitivas   
● aplicar   los   principios   de   LL/Y   y   D/Z.   

Català:   

● reconèixer   abreviatures   i   símbols   
● identificar   els   connectors   d’oracions   
● aplicar   normes   dels   signes   de   puntuació   
● reconèixer   fenòmens   de   contacte   de   llengües    i   textos   

poètics   
Història:   

● reconèixer   el   final   de   l’hegemonia   
● identificar   altres   hegemonies   
● conèixer   l’absolutisme   
● conèixer   els   conflictes   a   l’Europa   del   segle   XVII   



  

  

UNITAT   11  
3   setmanes     
27   sessions     

Castellà:   
● literatura:   la   narrativa   de   ficción   
● gramática:   oraciones   con   verbo   

pronominal.   Análisis   de   la   oración   simple     
● léxico:   la   educación   
● ortografía:   S   y   Z   

Català:   
● gramàtica:   introducció   a   la   lingüística   

textual   
● ortografia:   els   signes   de   puntuació   (II)   
● Poesia   i   imatge     

Història:   La   ciència   i   l’art   del   Barroc     
● el   naixement   de   la   ciència   moderna     
● l’esperit   del   Barroc     
● l’arquitectura   i   l’escultura   barroques     
● la   pintura   del   Barroc   

Castellà:     

● reconocer   el   teatro   
● conocer   vocabulario   de   normes   sociales   
● analizar   oraciones   simples   
● aplicar   los   principios   de   S   y   Z   

Català:     

● identificar   la   lingüística   textual   
● aplicar   normes   dels   signes   de   puntuació   

Història:     

● conèixer   el   naixement   de   la   ciència   moderna   
● conèixer   el   Barroc   
● conèixer   l’arquitectura   i   l’escultura   barroques   
● conèixer   la   pintura   del   Barroc   

UNITAT   12   
2   setmanes     
18   sessions     

Castellà:   
● literatura:   el   teatro     
● gramática:   análisis   de   la   oración   simple    
● léxico:   las   normas   sociales     

Història.   El   Regne   de   Mallorca   sota   els   Àustries     
● el   Regne   de   Mallorca   sota   la   monarquia   

hispànica     
● la   revolta   de   les   Germanies     
● bandolers,   pirates   i   corsaris   
● el   Renaixement   i   el   Barroc   a   les   Illes   

Balears     

Castellà:     

● reconocer   el   teatro   
● conocer   vocabulario   de   normas   sociales   
● analizar   oraciones   simples   

Història:   

● conèixer   el   Regne   de   Mallorca   sota   la   monarquia   
hispànica   

● conèixer   la   revolta   de   les   Germanies   
● conèixer   els   bandolers,   pirates   i   corsaris   de   l’època   
● conèixer   el   Renaixement   i   el   Barroc   a   les   Illes   

Balears   



  

    

  

  

  

INSTRUMENTS   D’AVALUACIÓ     

● Es   realitzarà   un   control   per   Unitat   
● Els   alumnes   realitzaran   exposicions   orals   sobre   temàtiques   proposades   pel   professor   
● Realització   de   treballs   
● Confecció   d’un   quadern   amb   totes   les   activitats   diàries     
● Visionat   d’alguna   pel·lícula   o   audiovisual   i   elaboració   d’un   treball     
● Observació   de   la   tasca   diària   i   tant   a   l’aula   com   a   casa     
● Actituds   vers   l’àrea,   respecte   al   professor   i   als   companys   

CRITERIS   DE   CORRECCIÓ,   PONDERACIÓ   I   PROMOCIÓ    

Els   treballs   escrits   que   han   de   contenir   reflexions,   comentaris   de   text   o   recensions   seran   avaluats   tenint   en   compte   les   següents   
qualitats:   

● cenyir-se   al   tema   o   qüestió   plantejada     
● estructuració   i   ordre   lògic   en   la   redacció     
● sentit   crític   i   qüestionador     
● relació   amb   els   continguts   tractats   a   classe     
● riquesa   de   vocabulari   i   coneixement   de   la   terminologia     
● claredat   d’idees     
● originalitat   i   creativitat     
● competència   lingüística   (sintaxis)   
● capacitat   de   síntesi    
● capacitat   per   definir     



  

    
    

  

MATEMÀTIQUES     

  

  

● neteja   i   cura   en   les   feines   presentades     
● capacitat   per   argumentar   i   per   raonar     

CRITERIS   DE   QUALIFICACIÓ     

● proves   escrites   55%   
● feines   de   classe,   deures,   quadern   de   classe   30%   
● assistència   un   15%   de   faltes   injustificades   sobre   el   total   d’hores   lectives   suposarà   la   pèrdua   de   l’avaluació   contínua     
● actitud:   3   incidències   greus   en   una   avaluació   suposarà   la   pèrdua   de   l’avaluació   contínua.   15%   

TEMPORALITZACIÓ     BLOC   
TEMA     

CONTINGUTS     COMPETÈNCIES     CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

1ª   AVALUACIÓ     

14   setmanes     

UD   1:   

Divisibilitat   i   

nombres   enters   

-  Nombres  naturals,     

enters,  fraccionaris  i     

decimals     

-  Propietats  dels  nombres      

enters   

  ●Identifico  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,          

fraccionaris  i  decimals)  i  els  fa  servir  per  representar,  ordenar,            

i   interpretar   adequadament   informació   quantitativa.   

●Utilitza  les  propietats  dels  nombres  enters  per  operar-hi,          

emprant  la  forma  de  càlcul  i  de  notació  adequada,  per  resoldre             

problemes,   i   presentant   els   resultats   amb   la   precisió   requerida.   



  

  

-  Operacions  de  nombres      

naturals.  Jerarquia  de  les      

operacions     

-  Operacions  amb     

nombres  enters.    

Jerarquia  de  les     

operacions     

●Operar  amb  correcció  amb  naturals,  utilitzant  de  forma          

correcta  els  parèntesis  i  respectant  la  jerarquia  de  les           

operacions.   

●Fer   estimacions   d'operacions   matemàtiques   senzilles.   

●Resoldre  expressions  amb  operacions  combinades  respectant        

la   jerarquia   de   les   operacions.   

UD   2:   Fraccions   

i   decimals     

-  Suma,  resta,     

multiplicació  i  divisió  de      

nombres   enters   

-  Representació  de     

fraccions  en  la  recta      

numèrica     

-  Operacions    

d’arrodoniment  de    

nombres   decimals    

-  Fraccions  i  nombres      

decimals     

  ●Opera  amb  fraccions  bàsiques,  suma,  resta,  multiplicació  i          

divisió,   aplicant   correctament   la   jerarquia   de   les   operacions.   

●Representació   de   fraccions   en   la   recta   numèrica.   

●Faoperacions  d'arrodoniment  de  nombres  decimals       

coneixent   el   grau   d'aproximació   i   l'aplica   a   casos   concrets.   

●Fraccions  i  nombres  decimals,  conversió  d'un  nombre         

decimal  a  fracció.  Operacions  bàsiques  amb  nombres         

decimals.   

●Operar   amb   fraccions   i   expressionsdecimals   senzilles.   

UD   3:   Potències     -  Operacions  amb     

potències  de  base  entera      

i   exponent   natural     

-   Arrels   quadrades     

-   Notació   científica     

  ●Calcular  operacions  amb  potències  de  base  entera  i  exponent           

natural.   

●Fer  operacions  amb  potències  de  base  fraccionaria  i          

exponent   natural.   

●Càlcul   d'arrels   quadrades.   



  

  

●Conèixer   la   notació   científica.   

2ª   AVALUACIÓ     

11   setmanes     

UD   4:   Àlgebra     -  Suma,  resta,     

multiplicació  i  divisió  de      

monomis    

-  Introducció  als     

polinomis     

-   Productes   notables     

  ●Operacions  amb  monomis,  suma,  resta,  multiplicació  i         

divisió.   

●Introducció   als   polinomis.   

●Operar  amb  productes  notables.  Quadrat  d'una  suma  i  d'una           

diferència.   

UD   5:   Equacions    -   Identitats   notables     

-  Equacions  de  primer      

grau     

  ●Coneix  i  fa  servir  les  identitats  notables  corresponents  al           

quadrat  d’un  binomi  i  una  suma  per  diferència,  i  les  aplica  en              

un   context   adequat.   

●Càlcul   d'equacions   de   primer   grau.   

UD   6:   Sistemes   

d’equacions     

-   Sistemes   d’equacions       ●Resolució   algebraica   d’un   sistema   d’equacions   

3ª   AVALUACIÓ     
12   setmanes     

UD   7:   

Proporcionalitat     

-   Raó   de   proporcionalitat    

-  Regla  de  tres  simple       

directa     

-   Càlcul   de   percentatges     

-  Regla  de  tres  simple       

inversa     

  ●Raó  deproporcionalitat.  Càlcul  de  magnituds  directament        

proporcionals.   

●Regla   de   tres   simple   directa.   

●Càlcul   de   percentatges.   

●Regla   de   tres   simple   inversa.   

UD   8:   

Semblança   

-   Figures   semblants     

-   Teorema   de   Tales     

  ●Construcció   de   figures   semblants.   

●Aplicació   pràctica   del   teorema   de   Tales.   



  

  

  

FÍSICA   I   QUÍMICA     

  

  

-  Escales  numèriques  i      

gràfiques     

●Escales   numèriques   i   gràfiques,   aplicacions   pràctiques.   

UD   9:   Poliedres   -   Poliedres   regulars     

-   Prismes   i   piràmdes     

  ●Desenvolupament   pla   d'un   poliedre.   

●Càlcul   d'àrees   de   poliedres   regulars.   

●Elements   dels   prismes   i   les   piràmides.   

TEMPORALITZACIÓ    BLOC   
TEMA     

CONTINGUTS     COMPETÈNCIES     CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

1ª   AVALUACIÓ     

14   setmanes     

UD   1:   La   matèria   i   

la   seva   mesura   

-   El   treball   científic     

-   La   matèria     

-   Longitud   i   superfície     

-   Massa   i   volum     

-  Seguretat  en  el      

laboratori     

-   Densitat     

  ●Conèixer   el   mètode   científic   i   aplicar   les   seves   etapes     

●Conèixer  les  magnituds  i  unitats  bàsiques  del  Sistema          

Internacional   

●Saber  calcular  mesures  de  longitud,  superfície,  massa,  volum          

i   densitat     

UD   2:   Estats   de   la   

matèria     

-   Canvis   d’estat     ●Conèixer  els  estats  de  la  matèria  i  entendre  els  processos            

dels   canvis   d’estat   



  

  

-  Experimentació  amb     

els   estats   de   la   matèria     

-   Lleis   dels   gasos     

-  Propietats  de  la      

matèria     

●Reconèixer   les   principals   lleis   dels   gasos     

●Conèixer   les   propietats   de   la   matèria     

UD   3:   Mescles     -   Mescles   

-  Dispersions    

col·loïdals     

-   Separació   de   mescles     

-  Concentració  de  les      

solucions     

  ●Entendre  els  conceptes  que  intervenen  en  les  mescles  i  les            

dispersions   col·loïdals     

●Conèixer   els   processos   de   separació   de   les   mescles     

●Càlcul   de   la   concentració   d’una   solució   

UD   4:   Elements   i   

compostos   químics     

-  Elements  i  compostos      

químics     

-   La   taula   periòdica     

-  Elements  metàl·lics,     

no  metàl·lics,    

metal·loides     

-  Els  elements  en  la       

natura  i  les  seves      

propietats     

  ●Operacions  amb  monomis,  suma,  resta,  multiplicació  i         

divisió.   

●Reconèixer  els  elements  de  la  taula  periòdica,  els  seus           

símbols   i   la   seva   organització     

●Conèixer  les  propietats  dels  elements  metàl·lics  i  no          

metàl·lics   

●Conèixer   els   elements   que   formen   la   natura     

2ª   AVALUACIÓ   

11   setmanes     

UD   5:   Estructura   

de   la   matèria     

-  Àtoms:  dimensió,     

estructura     

  ●Conèixer  la  dimensió  i  l’estructura  dels  àtoms,  entendre  la           

formació   de   molècules   



  

  

-  Estructura  dels     

compostos   

●Saber   emprar   la   nomenclatura   de   composició   dels   elements     

UD   6:   

Transformació   de   la   

matèria     

-   Canvis   de   la   matèria     

-   Reaccions   químiques     

-  El  cicle  dels  materials       

del   nostre   entorn     

  ●Entendre  i  reconèixer  els  canvis  físics  i  químics  de  la            

matèria     

●Característiques   de   la   reacció   química     

●Conèixer   el   cicle   de   vida   dels   materials     

UD   7:   Forces   -   Forces   

-   Lleis   de   Newton     

-   Pressió     

  ●Forces   quotidianes     

●Representació   suma   de   forces     

●Llei   de   l’atracció   gravitatòria   de   Newton     

●Càlcul   de   pressió   

UD   8:   El   moviment    -   Velocitat   

-  Càlcul  de  la  velocitat       

en   M.R.U   i   M.R.U.A   

  ●Càlcul   de   velocitat   

●M.R.U   i   M.R.U.A   

  

3ª   AVALUACIÓ     

12   setmanes   

UD   9:   Forces   

elèctriques   i   

magnètiques     

-   Càrrega   elèctrica     

-   Circuits   elèctrics     

-   Magnetisme    

  ●Càrrega   elèctrica   i   electricitat     

●Simbologia   dels   circuits   elèctrics     

●Connexió   en   sèrie   i   en   paral·lel   

●Relació   entre   electricitat   i   magnetisme     

UD   10:   Energia   i   

treball   

-   Màquines   simples     

-   Energia   mecànica     

-  Reflexió  i  refracció  de       

la   llum     

  ●Formes   d’energia     

●Màquines   simples     

●Càlcul   de   l’energia   mecànica     

●Reflexió   i   refracció   de   la   llum     



  

  

  

  

UD   11:   Calor   i   

temperatura     

-  Escales    

termomètriques    

-  Propagació  de  la  calor       

i   els   seus   efectes     

  ●Escales   termomètriques     

●Efectes   del   calor   sobre   els   cossos   i   propagació   de   la   calor     

UD   12:   L’energia:   

obtenció   i   consum     

-  Energia  renovable  i  no       

renovable     

  ●Energies   renovables   i   no   renovables     

●Estalvi   d’energia     

Instruments   d’avaluació   Matemàtiques   i   
Física   i   Química   

  

Criteri   de   qualificació   
(%   de   la   nota)   

Criteri   per   aprovar   la   matèria   
  

Proves   escrites   (2   o   3   per   avaluació)   
  
  

60   %     La   mitjana   de   la   nota   de   les   tres   avaluacions   ha   de   ser   d'un   mínim   de   cinc.   
En   cas   de   no   arribar   a   l'aprovat   es   podrà   fer   un   examen   de   recuperació   per   
trimestre   o   un   examen   final   de   recuperació   al   final   del   tercer   trimestre.   

  
Treballs   recerca     

  
  

30%   
  
  
  
  
  

10%   

Activitats   d’aula   

Intervencions   a   classe  

              Quadern   de   classe   

Deures     

             Actitud   envers   l’assignatura     



  

  

  

  

  

EDUCACIÓ   PLÀSTICA   I   VISUAL   

  

1a   AVALUACIÓ   

  

  Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   Competències   clau   

Representació   de   

formes   

geomètriques   

1.   Comprendre   i   emprar   els   conceptes   espacials   de    punt ,    línia    i    pla .   

1.1.   Traça   les   rectes   que   passen   per   cada   parell   de   punts,   usant   el   regle,   i   ressalta   el   triangle   que   es   forma.   

2.   Analitzar   com   es   pot   definir   una   recta   amb   dos   punts   i   un   pla   amb   tres   punts   no   alineats   o   amb   dues   rectes   secants.   

2.1.  Assenyala  dues  de  les  arestes  d’un  paral·lelepípede  sobre  models  reals,  estudia  si  defineixen  un  pla  o  no  i  explica                      

quin   és,   en   cas   afirmatiu.   

3.   Construir   diferents   tipus   de   rectes   utilitzant   l’escaire   i   el   cartabó,   havent   repassat   prèviament   aquests   conceptes.   

3.1.  Traça  rectes  paral·leles,  transversals  i  perpendiculars  a  una  altra  de  donada,  que  passin  per  punts  definits                   

utilitzant   escaire   i   cartabó   amb   suficient   precisió.   

4.   Conèixer   amb   fluïdesa   els   conceptes   de    circumferència ,    cercle    i    arc .   

4.1.   Construeix   una   circumferència   lobulada   de   sis   elements   utilitzant   el   compàs.   

5.   Utilitzar   el   compàs   i   fer   exercicis   variats   per   familiaritzar-se   amb   aquesta   eina.   

d   



  

  

5.1.  Divideix  la  circumferència  en  sis  parts  iguals,  usant  el  compàs,  i  dibuixa  amb  el  regle  l’hexàgon  regular  i  el                      

triangle   equilàter   que   es   possibilita.   

6.   Comprendre   els   conceptes   d’ angle    i    bisectriu    i   la   classificació   d’angles      aguts,   rectes   i   obtusos.   

6.1.   Identifica   els   angles   de   30°,   45°,   60°   i   90°   a   l’escaire   i   al   cartabó.   

7.   Estudiar   la   suma   i   resta   d’angles   i   comprendre   la   forma   de   mesurar-los.   

7.1.   Suma   o   resta   angles   positius   o   negatius   amb   regle   i   compàs.   

8.   Estudiar   el   concepte   de    bisectriu    i   el   seu   procés   de   construcció.   

8.1.   Construeix   la   bisectriu   d’un   angle   qualsevol,   amb   regla   i   compàs.   

9.   Diferenciar   clarament   entre   recta   i   segment   prenent   mesures   de   segments   amb   el   regle   o   utilitzant   el   compàs.   

9.1.   Suma   o   resta   segments,   sobre   una   recta,   mesurant   amb   el   regle   o   utilitzant   el   compàs.   

10.   Traçar   la   mediatriu   d’un   segment   utilitzant   compàs   i   regle;   també   utilitzant   regle,   escaire   i   cartabó.   

10.1.   Traça   la   mediatriu   d’un   segment   utilitzant   compàs   i   regle;   també   utilitzant   regle,   escaire   i   cartabó.   

11.   Classificar   els   polígons   en   funció   dels   costats,   reconeixent   els   regulars   i   els   irregulars.   

11.1.   Classifica   correctament   qualsevol   polígon   de   3   a   5   costats   i   diferencia   clarament   si   és   regular   o   irregular.   

12.   Estudiar   la   construcció   dels   polígons   regulars   inscrits   en   la    circumferència.   

12.1.   Construeix   correctament   polígons   regulars   de   fins   a   5   costats   inscrits   en   una   circumferència.   

  

La   composició   1.  Reconèixer  les  lleis  visuals  de  la  Gestalt  que  possibiliten  les  il·lusions  òptiques  i  aplicar  aquestes  lleis  en                    

l’elaboració   d’obres   pròpies.   

1.1.   Identifica   i   classifica   diferents   il·lusions   òptiques   segons   les   diferents   lleis   de   la   Gestalt .   

1.2.   Dissenya   il·lusions   òptiques   basant-se   en   les   lleis   de   la   Gestalt .   

2.   Identificar   significant   i   significat   en   un   signe   visual.  

2.1.   Distingeix   significant   i   significat   en   un   signe   visual.   

      d,   f,   g   



  

  

2a   AVALUACIÓ   

  

3.   Reconèixer   els   diferents   graus   d’iconicitat   en   imatges   presents   en   l’entorn   comunicatiu.   

3.1.   Diferencia   imatges   figuratives   d’abstractes.   

3.2.   Reconeix   diferents   graus   d’iconicitat   en   una   sèrie   d’imatges.   

3.3.   Crea   imatges   amb   diferents   graus   d’iconicitat   basant-se   en   un   mateix   tema.   

4.   Estudiar   els   conceptes   de    simetria ,    gir    i    translació    i   els   aplica   al   disseny   de   composicions   amb   mòduls.   

4.1.   Executa   dissenys   aplicant   repeticions,   girs   i   simetries   de   mòdul.   

  Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   Competències   clau   

Elements   

grafico-plàstics 

.   Tècniques   i   

procediments   

expresssius   

1.  Conèixer  i  aplicar  les  possibilitats  expressives  de  les  tècniques  graficoplàstiques  seques,  humides  i  mixtes.  La                  

témpera,   els   llapis   de   grafit   i   de   color.   El   collage.   

1.1.  Utilitza  amb  propietat  les  tècniques  graficoplàstiques  conegudes  i  les  aplica  de  forma  adequada  a  l’objectiu  de                   

l’activitat.   

1.2.  Utilitza  el  llapis  de  grafit  i  de  color,  creant  el  clarobscur  en  composicions  figuratives  i  abstractes  mitjançant                    

l’aplicació   del   llapis   de   forma   contínua   en   superfícies   homogènies   o   degradades.   

1.3.  Experimenta  amb  les  témperes  aplicant  la  tècnica  de  diferents  formes  (pinzells,  esponges,  degotejos,  diferents  graus                  

d’humitat,  estampacions...)  i  en  valora  les  possibilitats  expressives  segons  el  grau  d’opacitat  i  la  creació  de                  

textures   visuals   cromàtiques.   

1.4.  Utilitza  el  paper  com  a  material,  manipulant-lo,  esquinçant-lo  o  plegant-lo  i  crea  textures  visuals  i  tàctils  per                    

elaborar   composicions,   collages   i   figures   tridimensionals.   

D,   f,   g   

  



  

  

3a   AVALUACIÓ   

  

1.5.  Crea  amb  el  paper  retallat  formes  abstractes  i  figuratives  i  les  compon  amb  finalitats  il·lustratives,  decoratives  o                    

comunicatives.   

1.6.  Aprofita  materials  reciclats  per  elaborar  obres  de  forma  responsable  amb  el  medi  ambient  aprofitant-ne  les                  

qualitats   graficoplàstiques.   

1.7.   Manté   el   seu   espai   de   treball   i   el   seu   material   en   perfecte   ordre   i   estat   i   l’aporta   a   l’aula   quan   és   necessari   per   dur   

a   terme   les   activitats.  

  

Color   i   textura:   

característiques   i   

aspectes   expressius   

5.   Experimentar   amb   els   colors   primaris   i   secundaris.   

5.1.  Experimenta  amb  els  colors  primaris  i  secundaris,  i  estudia  la  síntesi  additiva  i  substractiva  i  els  colors                   

complementaris.   

6.   Identificar   i   diferenciar   les   propietats   del   color   llum   i   el   color   pigment.   

6.1.  Fa  modificacions  del  color  i  les  seves  propietats  emprant  tècniques  pròpies  del  color  pigment  i  del  color  llum  i                      

aplica   les   TIC   per   expressar   sensacions   en   composicions   senzilles.   

6.2.   Representa   amb   clarobscur   la   sensació   espacial   de   composicions   volumètriques   senzilles.   

6.3.  Realitza  composicions  abstractes  amb  diferents  tècniques  gràfiques  per  expressar  sensacions  per  mitjà  de  l’ús  del                  

color.   

7.   Diferenciar   les   textures   naturals,   artificials,   tàctils   i   visuals   i   valorar-ne   la   capacitat   expressiva   

7.1.  Transcriu  textures  tàctils  a  textures  visuals  mitjançant  les  tècniques  de   frottage ,  i  les  utilitza  en  composicions                   

abstractes   o   figuratives.   

D,   f,   g   



  

  

  Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   Competències   clau   

L’espai   i   el   volum.   

La   llum.   

1.   Comprendre   i   practicar   el   procediment   de   la   perspectiva   cavallera   aplicada   a   volums   elementals.   

1.1.  Construeix  la  perspectiva  cavallera  de  prismes  i  cilindres  simples  aplicant  correctament  coeficients  de  reducció                 

senzills.   

2.   Comprendre   i   practicar   els   processos   de   construcció   de   perspectives   isomètriques   de   volums   senzills.   

2.1.   Realitza   perspectives   isomètriques   de   volums   senzills   utilitzant   correctament   l’escaire   i   el   cartabó   per   al   traçat   de   

paral·lels.   

2.2.  Utilitza  el  llapis  de  grafit  i  de  color,  creant  el  clarobscur  en  composicions  figuratives  i  abstractes  mitjançant                    

l’aplicació   del   llapis   de   forma   contínua   en   superfícies   homogènies   o   degradades.   

B,d   

  

Característiques   de   

les   diferents   

formes   

d’expressió   

plàstica   segons   

la   seva   

finalitat.   

Identificar   els   elements   i   factors   que   intervenen   en   el   procés   de   percepció   d’imatges.   

Analitzar   i   realitzar   còmics   aplicant   els   recursos   de   manera   apropiada.   

1.1.   Analitza   les   causes   per   les   quals   es   produeix   una   il·lusió   òptica   aplicant   coneixements   dels   processos   perceptius.   

2.  Reconèixer  les  lleis  visuals  de  la  Gestalt  que  possibiliten  les  il·lusions  òptiques  i  aplicar  aquestes  lleis  en  l’elaboració                     

d’obres   pròpies.   

2.1.   Identifica   i   classifica   diferents   il·lusions   òptiques   segons   les   diferents   lleis   de   la   Gestalt .   

2.2.   Dissenya   il·lusions   òptiques   basant-se   en   les   lleis   de   la   Gestalt .   

3.   Identificar   significant   i   significat   en   un   signe   visual.  

3.1.   Distingeix   significant   i   significat   en   un   signe   visual.   

4.   Reconèixer   els   diferents   graus   d’iconicitat   en   imatges   presents   en   l’entorn   comunicatiu.   

4.1.   Diferencia   imatges   figuratives   d’abstractes.   

4.2.   Reconeix   diferents   graus   d’iconicitat   en   una   sèrie   d’imatges.   

4.3.   Crea   imatges   amb   diferents   graus   d’iconicitat   basant-se   en   un   mateix   tema.   

C,   e,   f   



  

  

  

5.   Distingir   i   crear   diferents   tipus   d’imatges   segons   la   relació   significant-significat:   símbols   i   icones.   

5.1.   Distingeix   símbols   d’icones.   

5.2.   Dissenya   símbols   i   icones.  

6.   Analitzar   i   fer   fotografies   i   comprendre’n   i   aplicar-ne   els   fonaments.   

6.1.   Identifica   diferents   enquadraments   i   punts   de   vista   en   una   fotografia.   

6.2.   Realitza   fotografies   amb   diferents   enquadraments   i   punts   de   vista   i   aplica   diferents   lleis   compositives.   

7.   Analitzar   i   elaborar   còmics   aplicant   els   recursos   de   forma   apropiada.   

7.1.   Dissenya   un   còmic   utilitzant   de   manera   adequada   vinyetes   i   cartel·les,   globus,   línies   cinètiques   i   onomatopeies.   

8.   Reconèixer   les   diferents   funcions   de   la   comunicació.   

8.1.   Identifica   i   analitza   els   elements   que   intervenen   en   diferents   actes   de   comunicació   audiovisual.   

8.2.   Distingeix   la   funció   o   funcions   que   predominen   en   diferents   missatges   visuals   i   audiovisuals.   

9.  Utilitzar  de  manera  adequada  els  llenguatges  visual  i  audiovisual  amb  diferents  funcions. 12.1.  Dissenya,  en  equip,                  

missatges   visuals   i   audiovisuals   

  amb  diferents  funcions,  utilitza  diferents  llenguatges  i  codis  i  segueix  de  manera  ordenada  les  diferents  fases  del  procés                     

(guió   tècnic ,    guió   il·lustrat,   realització...).   Valora   de   manera   crítica   els   resultats.   

9.  Identificar  i  reconèixer  els  diferents  llenguatges  visuals;  apreciar-ne  els  diferents  estils  i  tendències,  i  valorar,                  

respectar   i   gaudir   del   patrimoni   històric   i   cultural.  

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   

  (%   de   la   nota)   

● Làmines,   treballs   i   si   fos   necessari   exàmens.   80   %   de   la   nota   



  

  

  

  

TECNOLOGIA   

  
Criteris   d’avaluació   

  

● Actitud   envers   l’assignatura   20%   de   la   nota   

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   BLOC/Temes   Temporalització   

1.  Abordar  amb  autonomia  i  creativitat,  individualment  i  en           

grup,  problemes  tecnològics,treballant  de  forma  ordenada  i         

metòdica  per  estudiar  el  problema,  recopilar  i  seleccionar          

informació  procedent  de  diferents  fonts,  elaborar  la         

documentació  pertinent,  concebre,  dissenyar,  planificar  i        

construir  objectes  o  sistemes  que  resolguin  el  problema          

estudiat  i  avaluar  la  seua  idoneïtat  des  de  diferents  punts  de             

vista.   

2.  Disposar  de  destreses  tècniques  i  coneixements  suficients          

per  a  l'anàlisi,  intervenció,  disseny,  elaboració  i  manipulació  de           

S'han  adaptat  conforme  a  les  necessitats  de  l'alumnat,  condicions  i  el             

seu   nivell   d'interessos   i   comunicació.   

Bloc   1.   Procés   de   resolució   de   problemes   tecnològics.   

Fases  del  projecte  tècnic.  Elaboració  d'idees  i  recerca  de  solucions.            

distribució  de  tasques  i  responsabilitats,  cooperació  i  treball  en  equip.            

Anàlisi  d'objectes.  anàlisi  tècnic,  funcional  i  econòmic.  Realització  de           

documents  tècnics.  Disseny,  planificació  i  construcció  de  prototips  o           

maquetes  mitjançant  l'ús  de  materials,  eines  i  tècniques  adequades.           

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bloc   1   i   2:   1r   trimestre   



  

  

manera  segura  i  precisa  de  materials,  objectes  i  sistemes           

tecnològics.   

3.  Analitzar  els  objectes  i  sistemes  tècnics  per  comprendre  el            

seu  funcionament,  conèixer  els  seus  elements  i  les  funcions           

que  realitzen,  aprendre  la  millor  forma  d'usar-los  i          

controlar-los;  i  entendre  les  condicions  fonamentals  que  han          

intervingut   en   el   seu   disseny   i   construcció.   

4.  Expressar  i  comunicar  idees  i  solucions  tècniques,  així  com            

explorar  la  seva  viabilitat  i  abast,  utilitzant  els  mitjans           

tecnològics,  recursos  gràfics,  la  simbologia  i  el  vocabulari          

adequats.  

5.  Adoptar  actituds  favorables  a  la  resolució  de  problemes           

tècnics,  desenvolupant  interès  i  curiositat  cap  a  l'activitat          

tecnològica,  analitzant  i  valorant  críticament  la  investigació  i          

el  desenvolupament  tecnològic  i  la  seva  influència  en  la           

societat,  en  el  medi  ambient,  en  la  salut  i  en  el  benestar              

personal   i   col·lectiu.   

6.  Comprendre  les  funcions  dels  components  físics  d'un          

ordinador  així  com  el  seu  funcionament  i  formes  de           

connectar-los.  Manejar  amb  desimboltura  aplicacions       

informàtiques  que  permeten  buscar,  emmagatzemar,       

Avaluació  del  procés  creatiu,  de  disseny  i  de  construcció.  Anàlisi  i             

valoració   de   les   condicions   de   l'entorn   de   treball.   

Bloc   2.   Maquinari   i   sistemes   operatius.   

Ús  del  sistema  operatiu  com  a  interfície  home-màquina.  Sistemes  lliures            

i  privats.  Emmagatzematge,  organització  i  recuperació  de  la  informació           

en  suports  físics,  locals  i  extraïbles.  Components  de  l'ordinador:           

elements  d'entrada,  sortida,  procés  i  emmagatzematge  de  la  informació.           

Connexionat  d'elements  perifèrics.  Instal·lació  de  programes  i         

realització  de  tasques  bàsiques  de  manteniment  del  sistema.  Compartir           

recursos   propis   i   accedir   als   disponibles   en   xarxes   locals.   

Bloc   3.   Materials   d'ús   tècnic.   

La  fusta,  propietats,  característiques  i  aplicacions  de  les  fustes  naturals  i             

els  seus  transformats  industrials.  Taulers,  paper  i  cartró.  Materials           

ceràmics  i  petris,  propietats,  característiques  i  aplicacions  en  edificació  i            

obra  civil.  Els  metalls,  procés  de  obtenció,  propietats,  característiques  i            

aplicacions  en  productes  d'ús  quotidià.  materials  plàstics,  propietats,          

característiques  i  principals  aplicacions.  Identificació  d'aquests        

materials  en  objectes  comuns.  Treball  al  taller  amb  materials  comercials            

i  reciclats,  emprant  les  eines  de  forma  adequada  i  segura.  Anàlisi  de             

materials  i  tècniques  bàsiques  i  industrials  emprades  en  la  construcció  i             

fabricació   d'objectes.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Bloc   3:   2n   trimestre     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

organitzar,  manipular,  recuperar  i  presentar  informació,        

emprant   de   forma   habitual   les   xarxes   de   comunicació.  

7.  Assumir  de  forma  crítica  i  activa  l'avanç  i  l'aparició  de             

noves   tecnologies,   incorporant-les   al   quefer   quotidià.   

8.  Actuar  de  forma  dialogant,  flexible  i  responsable  en  el            

treball  en  equip,  en  la  recerca  de  solucions,  en  la  presa  de              

decisions  i  en  l'execució  de  les  tasques  encomanades  amb           

actitud   de   respecte,   cooperació,   tolerància   i   solidaritat .   

Bloc   4.   Tecnologies   de   la   comunicació.   Internet.   

Internet:  conceptes,  terminologia,  estructura  i  funcionament.  Eines  i          

aplicacions  bàsiques  per  a  la  recerca,  descàrrega  i  intercanvi  de  la             

informació,  cercadors  i  correu  web.  Actitud  crítica  i  responsable  cap  a  la              

propietat  i  la  distribució  del  programari  i  de  la  informació:  tipus  de              

llicències  d'ús  i  distribució.  Utilització  de  les  tecnologies  de  la            

informació  i  la  comunicació  per  a  la  confecció,  desenvolupament  i            

difusió   del   projecte   tècnic.   

  
  

Bloc   4:   3r   trimestre     

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   

  (%   de   la   nota)   

●       Proves   escrites   (   mínim   2)   

●       Proves   /   Projecte   (   1/3   d'aquesta   part   seran   proves   i   
documentació   de   projectes   fets   amb   ordinador)   

60%   de   la   nota   

(mínim   2;   1/3   seran   proves   i   documentació   de   projectes   que   es   faci   amb   ordinador)   

●       Treballs   proposats   per   fer   a   casa/   classe   

●       Activitats   d’aula   individuals   i   en   petit   grup   

●       Intervencions   a   classe   

  40   %   de   la   nota     

(1/3   de   la   nota   seran   les   feines   d’informàtica)   



  

  

  

  

  

●       Feina   al   taller   

●       Informes   d’activitats   complementàries   

●       Quadern   de   classe   (i   de   taller)   

●       Ús   del   moodle,   feines   d’informàtica   fetes   a   l’aula/casa.   

●   Per   als   alumnes   que   duguin   suspeses   avaluacions   anteriors:   
quadern   de   classe   d’aquestes   avaluacions   millorat   (   i/o   
feines   opcionals)   

METODOLOGIA   DIDÀCTICA   PER   A   LES   ÀREES   CORRESPONENTS   A   L’ÀMBIT   CIENTÍFIC   MATEMÀTIC   I   PRÀCTIC   :   MATEMÀTIQUES,   FÍSICA   

I   QUÍMICA,   TECNOLOGIA,   EDUCACIÓ   PLÀSTICA   I   VISUAL   

El  perfil  dels  alumnes  seleccionats  per  a  formar  part  del  Programa  de  Millora  de  l'Aprenentatge  i  el  Rendiment  (PMAR)  essencialment  similar  al  que  presentan-los                          

alumnes   que   en   cursos   anteriors   cursaven   el   Programa   de   Diversificació   curricular.   

Els  professors  que  portem  fent-nos  càrrec  d'aquest  tipus  de  alumnos  durant  els  últims  anys  som  conscients  de  les  seves  particularitats  i  procuram  adaptar  la  nostra  tasca                            

docent  a  aquestes  circumstàncies.  Hem  de  reconèixer  les  seves  situacions,  estimular  actituds  positives  i  fomentar  la  seva  autoestima,  sense  deixar  de  ser  exigents  en  la                           

demanda  d'esforç  i  treball  ben  fet.  La  reducció  del  nombre  d'alumnes  en  el  grup  i  l'elevat  nombre  d'hores  que  el  professor  de  l'Àmbit  de  caràcter  científic  i  matemàtic                              

roman   amb   ells,   facilita   un   major   coneixement   de   les   característiques   dels   alumnes   i   possibilita   anar   realitzant   ajustos   en   el   procés   d'ensenyament   aprenentatge.   



  

  

L'enfocament  didàctic  de  les  diferents  unitats  estarà  orientat,  en  la  mesura  del  possible,  de  tal  manera  que  els  alumnes  perceben  una  connexió  entre  els  continguts  que  han                             

d'aprendre   i   el   món   que   els   envolta.   

Els  continguts  de  Matemàtiques  s'orientaran  cap  a  l'adquisició  i  pràctica  de  les  eines  bàsiques  de  càlcul  i  cap  a  la  resolució  de  problemes  més  relacionats  amb  la  vida                              

quotidiana   i   amb   les   necessitats   d’aprenentatge   de   les   Ciències   Naturals.   

Els  continguts  de  Física  i  Química  s'organitzen  al  voltant  de  unitats  didàctiques,  que  permetran  articular  i  connectar  diversos  temes  relacionats.  En  aquesta  materia  se  fa                           

necessària  una  precisa  selecció  de  continguts  fonamentals  mínims.  Si  bé  s'establirà  una  divisió  de  l'horari  setmanal  de  l'Àmbit  per  matèries,  quan  els  continguts  ho                          

requereixin   podran   efectuar   plantejaments   interdisciplinaris.   

L'assignació   d'un   únic   professor   per   a   totes   les   matèries   que   conformen   l'Àmbit,   així   ho   permet.   

Pel  que  fa  al  treball  diari,  es  posarà  èmfasi  en  l'adequada  organització  de  les  tasques,  en  la  correcta  presentació  dels  quaderns  i  dels  treballs  realitzats  i  en  la  realització                               

diària  de  les  tasques  encomanades:  es  fomenten  els  valors  de  constància  i  esforç,  sense  perdre  de  vista  les  singularitats  d'aquest  col·lectiu  d’alumnes.Es  molt  important  el                           

seguiment   continu   de   les   seves   tasques   i   la   realització   de   7   controls   i   exàmens,   almenys,   després   de   finalitzar   cada   unitat   didàctica.   

Pel  que  fa  al  tractament  de  la  informació,  s'atorgarà  gran  valor  a  l'elaboració  de  resums  i  esquemes  i  a  la  redacció  personal,  allunyada  del  socorregut  mètode  de  "copia  y                               

pega".   Es   fomentaran   les   exposicions   orals   dels   treballs   per   part   dels   alumnes   als   seus   companys.   

S'utilitzarà  el  Dropbox  entre  els  alumnes  i  el  professor  per  a  enviament  de  tasques,  comentaris  i  suggeriments  sobre  les  mateixes,  etcétera.  Es  proposarà  un  seguit  de                            

treballs:   

- Recopilació   Articles   de   premsa   a   dossiers   sobre   temàtiques   concretes.   

- Treballs  Monogràfics  en  diversos  formats:  quadernets  elaborats  amb  processador  de  textos,  làmines  murals,  presentacions  amb  Power  Point  o  altre  programa  de                       

presentacions.   

- Fitxes   De   les   experiències   de   laboratori   i   d'activitats   extraescolars   



  

  

  

  

VALORS   ÈTICS     

Bloc   1:   14   sessions   (1a   avaluació)   

  

Continguts   

BLOC   1.    ELS   VALORS   ÈTICS   EN   RELACIÓ   ENTRE   IGUALS   

- Implicacions   ètiques   de   les   persones     
- Principals   perills   de   les   relación   
- Els   perills   de   la   dependència.   
- Els   problemes   que   presenta.   

  

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1.  Reconèixer  la  importància  que  té  la  dimensió  moral  de  les  relacions  entre  iguals,  així  com  la  necessitat  d’establir  límits  ètics  i  jurídics  amb  la                           
finalitat   d’orientar-ne   l’activitat   d’acord   amb   els   valors   defensats   per   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

1.1.  Aporta  arguments  que  fonamenten  la  necessitat  de  posar  límits  ètics  i  jurídics  a  la  recerca  i  a  la  pràctica  científica  i  tecnològica,  amb  la                           
dignitat   humana   i   els   valors   ètics   reconeguts   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans   com   a   criteri   normatiu.   

1.2.   Recorre   a   la   iniciativa   personal   per   exposar   les   seves   conclusions   sobre   el   tema   tractat   ordenades   racionalment   i   de   forma   argumentada,   u   

  

  



  

2.  Destaca  el  problema  i  el  perill  que  representa  per  a  l’ésser  humà  la  tecnodependència,  n’assenyala  els  símptomes  i  les  causes  i  en  valora  les                           
conseqüències  negatives,  com  una  addicció  incontrolada  als  dispositius  electrònics,  als  videojocs  i  a  les  xarxes  socials,  que  condueixen  les                     
persones   cap   a   una   progressiva   deshumanització.   

3.   Utilitzar   els   valors   ètics   continguts   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans   

3.1.  Analitza  informació  seleccionada  de  diverses  fonts  amb  la  finalitat  de  saber  en  què  consisteixen  alguns  dels  avenços  en  medicina  i                        
biotecnologia  que  plantegen  dilemes  morals,  com  la  utilització  de  cèl·lules  mare,  la  clonació  i  l’eugenèsia,  entre  altres,  i  assenyala  alguns                      
perills   que   aquests   comporten   si   es   prescindeix   del   respecte   a   la   dignitat   humana   i   als   seus   valors   fonamentals.   

3.2.  Presenta  una  actitud  de  tolerància  i  respecte  davant  les  diferents  opinions  que  s’expressen  en  la  confrontació  d’idees  amb  la  finalitat  de                        
solucionar  els  dilemes  ètics,  sense  oblidar  la  necessitat  d’utilitzar  el  rigor  en  la  fonamentació  racional  i  ètica  de  totes  les  alternatives  de  solució                         
plantejades.   

4..  Raona,  en  col·laboració  amb  el  grup,  sobre  la  idea  de   progrés  en  la  ciència  i  la  relació  que  manté  amb  els  valors  ètics  i  el  respecte  a  la                               
dignitat   humana   i   al   seu   entorn,   i   n’extreu   unes   conclusions   i   les   exposa.   

4.1.  Selecciona  i  contrasta  informació,  en  col·laboració  amb  el  grup,  sobre  algunes  de  les  amenaces  que,  per  al  medi  ambient  i  la  vida,  suposa                          
l’aplicació  indiscriminada  de  la  ciència  i  la  tecnologia,  com  l’explotació  descontrolada  dels  recursos  naturals,  la  destrucció  d’hàbitats,  la                    
contaminació   química   i   industrial,   la   pluja   àcida,   el   canvi   climàtic,   la   desertificació,   etc.   

  

Competències   clau   

ABCDEFG   
 

BLOC   2   i   3:   10   sessions   (2a   avaluació)   

Continguts   

  BLOC   2.    LA   DIGNITAT   DE   LA   PERSONA.IGUALTAT   D’OPORTUNITATS   

  



  

- El   concepte   de    persona ,     
- Igualtat   d’oportunitats   de   gènere   
- Característiques   principals   de   la   persona.   
- La   dimensió   moral   de   la   persona.   
- Desenvolupament   moral   de   l’igualtat   
- . Avaluavció   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1.   Construiv   un   concepte   de    persona   home   i   dona     sent   conscients   que   és   indefinible   i   valorar   la   dignitat   de   les   persones   pel   fet   de   ser   lliures.   

1.1.  Assenyala  les  dificultats  per  definir  el  concepte  de   persona,   n’analitza  el  significat  etimològic  i  valora  algunes  definicions  aportades  per                      
filòsofs.   

2.  Identificar  els  conceptes  d’ heteronomia  i   autonomia  a  través  de  la  concepció  kantiana  de   persona ,  amb  la  finalitat  de  valorar-ne  la  importància                        
i   aplicar-los   a   la   realització   de   la   vida   moral.   

3.  Justificar  la  importància  que  té  l’ús  de  la  raó  i  la  llibertat  en  l’ésser  humà  per  determinar  “com  vol  ser”  i  triar  els  valors  ètics  que  vol                              
incorporar   a   la   seva   personalitat.   

3.1.   Descriu   i   valora   el   paper   rellevant   de   la   raó   i   la   llibertat   per   configurar,   amb   els   seus   propis   actes,   l’estructura   de   la   seva   personalitat.   

3.2.   Elabora   una   llista   dels   valors   ètics   que   considera   desitjables   per   integrar-los   a   la   seva   personalitat   i   explica   les   raons   d’aquesta   tria.   

4-.   Analitzar   en   què   consisteix   la   intel·ligència   emocional   i   valorar   la   importància   que   té   en   el   desenvolupament   moral   de   l’ésser   humà.   

  

BLOC   3   12   setmanes   .    LA   COMPRENSIÓ,   EL   RESPECTE   I   LA   IGUALTAT   EN   LES   RELACIONS   INTERPERSONALS   

- Dimensió   social   de   la   persona.El   paper   de   la   dona   en   la   societat   al   llarg   de   l’història   
- El   procés   de   socialització   
- La   intel·ligència   emocional   en   les   relacions   interpersonals.   Goleman.   
- L’assertivitat.   
- Les   virtuts   ètiques.   

  



  

  

  

  

  

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1.  Conèixer  els  fonaments  de  la  naturalesa  social  de  l’ésser  humà  i  la  relació  dialèctica  que  s’estableix  entre  aquest  i  la  societat,  i  valorar  la                           
importància   d’una   vida   social   dirigida   pels   valors   ètics.   

1. 2.  Descriure  i  valorar  la  importància  de  la  influència  de  l’entorn  social  i  cultural  en  el  desenvolupament  moral  de  la  persona  mitjançant  l’anàlisi                         
del   paper   que   exerceixen   els   agents   socials.   

2.  Assenyalar  i  valorar  la  importància  de  les  habilitats  de  la  intel·ligència  emocional  assenyalades  per  Goleman  en  relació  amb  la  vida                       
interpersonal   i   el   vincle   que   mantenen   amb   els   valors   ètics   que   enriqueixen   les   relacions   humanes.   

2.1.  Comprèn  la  importància  que,  per  a  Goleman,  tenen  les  capacitats  de  reconèixer  les  emocions  alienes  i  de  controlar  les  relacions                       
interpersonals   i   elabora   un   resum   esquemàtic   d’aquest   tema.   

3.  Utilitzar  la  conducta  assertiva  i  les  habilitats  socials  amb  la  finalitat  d’incorporar  a  la  pròpia  personalitat  alguns  valors  i  virtuts  ètiques                        
necessaris   per   desenvolupar   una   vida   social   més   justa   i   enriquidora.  

3.1.  Explica  en  què  consisteix  la  conducta  assertiva,  la  compara  amb  el  comportament  agressiu  o  inhibit  i  adopta  com  a  principi  moral                        
fonamental,   en   les   relacions   interpersonals,   el   respecte   a   la   dignitat   de   les   persones.   

3.2.  Mostra,  en  les  relacions  interpersonals,  una  actitud  de  respecte  cap  als  drets  que  qualsevol  ésser  humà  té  de  sentir,  pensar  i  actuar  de  forma                           
diferent,  d’equivocar-se,  de  gaudir  del  temps  de  descans,  de  tenir  una  vida  privada,  de  prendre  les  pròpies  decisions,  etc.,  i,  específicament,  de                        
ser   valorat   de   forma   especial   pel   simple   fet   de   ser   persona,   sense   discriminar   ni   menysprear   ningú.   

3.3.  Empra,  en  diàlegs  curts  reals  o  inventats,  habilitats  socials  com  l’empatia,  l’escolta  activa  i  la  interrogació  assertiva,  entre  altres,  amb  la                        
finalitat   d’aprendre   a   utilitzar-les   de   forma   natural   en   la   relació   amb   els   altres.   

  



  

5.4.  Exercita,  mitjançant  diàlegs  orals,  algunes  tècniques  de  comunicació  interpersonal,  com  la  forma  adequada  de  dir  no,  el  disc  ratllat,  el                       
banc   de   boira,   etc.,   amb   l’objecte   de   dominar-les   i   poder-les   utilitzar   en   el   moment   adequat.   

Competències   clau   

ABCDEFG   
  

INSTRUMENTS   D’AVALUACIÓ   

1.   Es   valorarà   l’assistència   i   la   participació     

2.   Els   alumnes   realitzaran   exposicions   orals   sobre   temàtiques   proposades   pel   professor.   

3.   Realització   de   treballs   en   grup   

4.   Confecció   d’un   quadern   amb   totes   les   activitat   diàries.   

5.   Visionat   d'alguna   pel·lícula   o   audiovisual   i   elaboració   d’un   treball   

6.   Observació   de   la   tasca   diària   i   tant   a   l’aula   com   a   casa.   

7.   Actituds   vers   l’àrea,   respecte   al   professor   i   als   companys   

  

CRITERIS   DE   CORRECCIÓ,   PONDERACIÓ   I   PROMOCIÓ   

Els   treballs   escrits   que   han   de   contenir   reflexions,   comentaris   de   text   o   recensions   seran   avaluats   tenint   en   compte   les   següents   qualitats:   

- Cenyir-se   al   tema   o   qüestió   plantejada.   
-   Estructuració   i   ordre   lògic   en   la   redacció.   
- Sentit   crític   i   qüestionador.   
- Relació   amb   els   continguts   tractats   a   classe.   
- Riquesa   de   vocabulari   i   coneixement   de   la   terminologia.   
- Claredat   d’idees.   

  



  

- Originalitat   i   creativitat.   
- Competència   lingüística.   (sintaxis)   
- Capacitat   de   síntesi.   
- Capacitat   per   definir.   
- Neteja   i   cura   en   les   feines   presentades.   
- Capacitat   per   argumentar   i   per   raonar   

  

CRITERIS   DE   QUALIFICACIÓ   

  Assistència   i   Participació   classe   50%   

Actitud   10%   

Entrega   dels   treballs   en   grup   40%   

3r   PMAR.    COMPETÈNCIES   BÀSIQUES   

1.-Competència   en   comunicació   lingüística.   

2.-Competència   matemàtica.   

3.-Competència   en   el   coneixement   i   interacció   amb   el   món   físic.   

4.-Tractament   de   la   informació   i   competència   digital.   

5.-Competència   social   i   ciutadana.   

6.-Competència   cultural   i   artística.   

7.-Competència   per   aprendre   a   aprendre.     

8.-Autonomia   i   iniciativa   persona l   

  



  

ÀMBIT   LINGÜÍSTIC   I   SOCIAL     

  

  

  

  

  

  

INSTRUMENTS   D’AVALUACIÓ     CRITERI   DE   QUALIFICACIÓ   (%   DE   LA   
NOTA)   

Proves   escrites   (6   per   cada   avaluació)  55%   

Quadern  de  classe:  presentació  de  les  activitats  i  esquemes,  ortografia,  presentació  clara  i  ordenada  i  presentació  el                   
dia   assenyalat,   correcció   d’exercicis   

30%   

Assistència:  un  15%  de  faltes  injustificades  sobre  el  total  d’hores  lectives  suposarà  la  pèrdua  de  l’avaluació                  
contínua.   Actitud:   3   incidències   greus   en   una   avaluació   suposarà   la   pèrdua   de   l’avaluació   contínua.   

15%   

CONDICIONS   PER   A   LA   RECUPERACIÓ   DE   PENDENTS   

Si   aprova   la   1ª   avaluació   de   la   mateixa   assignatura.   Sí   

Mitjançant   dos   proves   parcials   a   desembre   i   març   o   abril.     

Si   aprova   la   2ona   avaluació     

Prova   extraordinària    a   la   1ª   avaluació     



  

  

  

Temporalització   
1A   

AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   1   

4   setmanes   

36   sessions   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia.   L’espai   físic   en   què   vivim   

Les   formes   del   relleu   

Les   aigües   

Elements   i   factors   del   clima   

Climes   i   paisatges   de   la   Terra   

Els   accidents   geogràfics   del   món   

  

Etimologia :   La   geografia  

  

Comunicació:    La   comunicació   i   els   seus   textos   

  

Gramàtica :   La   llengua   i   la   seva   organització   

  

Lèxic :   El   signe   lingüístic.   Polisèmia   i   homonímia   

  

Ortografía :   Representació   dels   sons   

  

  

-   Definir   conceptes   del   relleu.   

-   Definir   conceptes   de   les   aigües.   

-   Identificar   els   climes   i   paisatges   

-   Senyalar   accidents   geogràfics   del   món   

-   Explicar   las   etimologies   de   Geografía.   

-   Conèixer   l’organització   de   la   llengua.   

-   Definir   comunicació,   signe   i   símbol.   

-   Conèixer   la   polisèmia   i   l’homonímia   

-   Identificar   els   sons   i   les   grafies.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   

AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   2   

4   setmanes   

36   sessions   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia.  El  medi  físic  d’Europa,  Espanya  i  les          

Balear s   

El   relleu   europeu   

Les   costes   d’Europa   

Rius   i   llacs   d’Europa   

Climes   i   paisatges   europeus   

El   relleu   i   els   rius   espanyols   

Climes   i   paisatges   d’Espanya   i   les   Balears   

    

Etimologia/Vocabulari :   La   naturalesa   i   el   temps   

  

Comunicació:    La   narració   

  

Gramàtica :   El   enunciat.   Els   sintagmes   

  

Lèxic:  Camp  lèxic,  camp  semàntic  i  famílies  de          

paraules.   Sinonímia   i   antonímia   

  

Ortografia :  Signes  de  puntuació;  apostrofació,       

contracció   i   guionet     

-   Conèixer   els   accidents   geogràfics   europeus.   

-   Conèixer   el   relleu   espanyol.   

-   Conèixer   el   relleu   de   les   Balears   

  -   Conèixer   l’etimología   de   paraules   del   temps.   

-   Definir   enunciat,   oració   i   frase.   

-   Conèixer   els   signes   de   puntuació   i   la   divisió   de   paraules.   

-   Conèixer   la   narració.   

-   Identificar   sinonímia,   antonímia   i   camps   semàntics.   

-   Aplicar   les   normes   de   l’apostrofació   i   la   contracció.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   

AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   3   

3   setmanes   

27   sessions   

  

Geografia.   Els   estats   del   món   

L’Estat:   definició   i   components   

Les   funcions   i   tipus   d’estat   

L’organització   territorial   de   l’estat   

Les   relaciones   entre   els   estats   

Els   estats   del   món   

L’estat   espanyol   

Les   Illes   Balears:   organització   

    

Lèxic :  Paraules  d’origen  llatí:  paraules  patrimonials  i         

cultismes   

  

Etimologia :    Animales;   edificis   i   institucions   

  

Gramàtica :   El   verbo.   El   adverbio.   Els   verbs     

  

Ortografía :   Las   mayúsculas.   Les   laterals:    l    i    l.l   

  

Comunicació :   La   descripció   i   el   diàleg     

  

-   Reconèixer   i   analitzar   formes   verbals.   

-   Aplicar   les   consonants   laterals.   

-   Reconèixer   les   cròniques   medievals.   

-   Reconèixer   les   funcions   i   tipus   d’estats.   

-   Conèixer   les   organitzacions   internacionals.   

-   Conèixer   el   verb   i   l’adverbi.   

-   Aplicar   normes   de   les   majúscules.   

-   Fer   dictats.   

  

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   4   

4   setmanes   

36   sessions     

  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia.   L’activitat   econòmica   

L’activitat   econòmica   

Els   factors   econòmics   

Els   sistemes   econòmics   

La   globalització   

Institucions   de   l’economia   mundial   

Centres   de   l’economia   mundial   

    

Lèxic:    Derivació   i   composició.   Neologismes     

  

Etimologia :   Déus   i   herois.   Creences   i   religions   

  

Gramàtica :   El   substantius   i   l’adjectiu   calificatiu   

  

Ortografía:    L’accentuació   i   la   dièresi   

  

Comunicació :   Els   mitjans   de   comunicació.   La   premsa    

  

-   Conèixer   l’activitat   econòmica.   

-   Conèixer   els   sectors   econòmics.   

-   Conèixer   els   tipus   d’impostos.   

-   Conèixer   institucions   i   centres   de   l’economia   .   

-   Conèixer   etimologies   de   déus   i   herois.   

-   Conèixer   el   SN   y   el   substantiu.   

-   Conèixer   els   mitjans   de   comunicació   

-   Identificar   les   normes   de   formació   del   lèxic.   

-   Aplicar   normes   de   l’accentuació   i   la   dièresi.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   5   

4   setmanes   

36   sessions   

  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia.   El   sector   primari   

La   història   de   l’agricultura   

Factors   de   l’aprofitament   agrícola   

Elements   dels   paisatges   agrícoles   

L’agricultura   de   mercat   i   tradicional  

Ramaderia,   pesca   i   explotació   forestal   

El   sector   primari   a   la   UE   i   a   Espanya   

    

Lèxic :   Abreviacions   lèxiques   

  

Etimologia :   Menjars   i   begudes.   Arbres   i   fruits   

  

Gramàtica :   L’article   i   els   adjectius   

determinatius.   Els   pronoms.     

  

Ortografía :   So   B:   grafíes    b    i    v.    

  

Literatura :   La   literatura   i   les   seves   formes.   Els   

orígens   del   català   i   els   primers   textos   literaris   

  

-   Reconèixer   l’agricultura.   

-   Conèixer   factors   i   elements   de   l’agricultura.   

-   Reconèixer   altres   activitats   del   sector   primari.   

-   Identificar   el   sector   primari   espanyol.   

-   Conèixer   etimologies   de   menjars   i   begudes.   

-   Conèixer   les   definicions   de   literatura,   verso   i   prosa.   

-   Identificar   les   abreviacions   lèxiques.   

-   Identificar   els   determinants   i   els   seus   tipus.   

-   Aplicar   normes   de    b    i    v .   

-   Conèixer   els   orígens   del   català.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

Temporalització   

1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   6   

3   setmanes   

       27   sessions   

  

  

Geografia.   El   sector   secundari   

Els   recursos   del   subsòl:   la   mineria   

Els   minerals   no   energètics   

Les   fonts   d’energia   

Les   fonts   d’energia   i   la   mineria   a   Espanya   i   la   UE   

La   indústria:   concepte   i   història   

Les   revolucions   industrials   

La   localització   industrial   

Principals   tipus   i    regions   industrials   

La   indústria   a   la   UE   i   Espanya   

    

Lèxic :   Els   neologismes   (calcs   i   manlleus)   

  

Etimologia :   Persones   i   criatures.     

  

Gramàtica :   L’oració   

  

Ortografía :   Grafía    h   

  

Literatura:    La   literatura   medieval   castellana   i   

catalana   (les   4   cròniques   i   la   literatura   religiosa).   

-    Definir   conceptes   d’energia.   

-   Identificar   les   energies   no   renovables   i   alternatives.   

-   Conèixer   la   història   de   la   indústria.   

-   Conèixer   la   localització   de   les   indústries.   

-   Conèixer   els   tipus   i   regions   industrials.   

-   Identificar   la   indústria   a   Espanya.   

-   Etimologies   de   persones   i   criatures.   

-   Identificar   els   calcs   i   manlleus.   

-   Reconèixer   l’estructura   de   l’oració.   

-   Reconèixer   les   normes   la   grafia   h.   

-   Identificar   la   literatura   medieval.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   

1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   7   

3   setmanes   

      27   sessions   

  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia.   El   sector   terciari   

Definició   i   classificació   dels   serveis   

Localització   dels   serveis   

El   comerç,   el   transport   i   el   turisme   

Serveis   d’informació   i   financers   

El   sector   terciari   a   la   UE   i   a   Espanya   

    

Lèxic :   Neologismes   semàntics   

  

Etimologia:    Insults.     

  

Gramàtica :   Els   complements   del   verb     

  

Ortografía :   La   essa   sorda   i   la   essa   sonora   

  

Literatura :   La   literatura   prerrenacentista   

castellana   i   catalana   (la   poesia   del   segle   XV,   la   

novel.la   cavalleresca   i   la   literatura   humanista)   

  

-   Reconèixer   els   tipus   de   serveis.   

-   Identificar   els   serveis.   

-   Conèixer   el   sector   terciari   a   Espanya.   

-   Conèixer   el   problemes   mediambientals   

-   Conèixer   els   neologismes   semàntics.   

-   Conèixer   l’etimologia   dels   insults.   

-   Conèixer   els   complements   del   verb.   

-   Conèixer   la   literatura   prerrenacentista   

-   Aplicar   normes   de   la   essa   sorda   i   sonora.   

-   Fer   dictats   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

      Unitat   8   

     3   setmanes   

     27   sessions   

  

Geografia:La   població   del   món   

L’evolució   de   la   població   

Població   dels   països   desenvolupats   i   subdesenvolupats   

Las   concentracions   de   població   

Les   migracions:   definició,   causes   i   tipus   

La   població   espanyola   i   de   la   UE   

Les   migracions   a   Espanya   

La   població   a   les   Balears   

    

Lèxic:    els   llatinismes   

  

Etimologia :   art   i   literatura     

  

Gramàtica :   l’oració   composta:   coordinació   i   

juxtaposició   

  

Ortografia :   so   J:   grafies   j/ g    davant    e,   i;    consonants   

j/g    i    tj/tg   

  

Literatura :   el   Renaixement   

-   Definir   conceptes   de   població.   

-   Definir   les   migracions.   

-   Explicar   els   motius   de   les   migracions.   

-   Identificar   població   i   migracions   a   Espanya.   

-   Comprendre   els   llatinismes.  

-   Conèixer   etimologies   de   l’art   i   la   literatura.   

-   Aplicar   normes   de    j / g    davant   e,   i.   

-   Conèixer   la   coordinació   i   juxtaposició.   

-   Aplicar   normes   de   les   palatals   sonores.   

-   Reconèixer   la   literatura   renaixentista.   

-   Fer   dictats.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   9   

3   setmanes   

27   sessions   

Geografia.   Un   món   de   ciutats   

La   ciutat:   funcions   i   estructura   

L’organització   de   l’espai   urbà   

El   procés   d’urbanització   

La   xarxa   urbana   mundial   

Els   grans   reptes   de   les   ciutats   

Les   ciutats   d’Espanya   

Causes   del   desenvolupament   

El   repte   mediambiental   

    

Lèxic :  Les  paraules  tabú.  Les  interferències        
lèxiques  i  els  vulgarismes.  Frases  fetes,  refranys         
i   locucions   

  

Etimologia :   Personalitat   i   educació.   Les   aficions   

  

Gramàtica :   La   subordinació   

  

Ortografía :   La   grafia    x;    grafies    x/ix,   tx/ig   
  

Literatura :   el   Barroc   
  

-   Conèixer   la   ciutat:   funcions   i   estructura   

-   Conèixer   els   plànols   de   ciutats.   

-   Conèixer   la   urbanització   i   la   xarxa   urbana.   

-   Conèixer   els   grans   reptes   de   les   ciutats.   

-   Identificar   les   paraules   tabú   i   els   eufemismes.   

-   Conèixer   etimologies   de   l’educació.   

-   Analitzar   oracions   subordinades.   

-   Conèixer   las   normes   de   la   grafia    x.   

-   Aplicar   les   normes   de    x/ix,   tx/ig   

-    Conèixer   la   literatura   barroca.   

-   Fer   un   dictat.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

MATEMÀTIQUES   ORIENTADES   ALS   ENSENYAMENTS   APLICATS     

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Tema   Bloc   de   Continguts   Competències   
bàsiques     

Criteris   d’avaluació   (*)   

De   manera   

transversal   al   llarg   

de   tot   el   curs     

  

Processos,   

mètodes   i   

actituds   en   

matemàtiques    

-   Planificació   del   procés   de   resolució   
de   problemes.   
-   Ús   del   llenguatge   apropiat   (gràfic,   
numèric,   algebraic).   
-   Reflexió   sobre   els   resultats:   revisió   
de   les   operacions   utilitzades,   
assignació   d’unitats   als   resultats,   
comprovació   i   interpretació   de   les   
solucions   en   el   context   de   la   situació,   
recerca   d’altres   formes   de   resolució,   
etc.   
-   Utilització   de   mitjans   tecnològics   
en   el   procés   d’aprenentatge.   

  ● Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            
resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

● Utilitza  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           
problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           
obtingudes.   

● Desenvolupa  actituds  adequades  per  al  treball  en  matemàtiques:          
esforç,   perseverança,   flexibilitat   i   acceptació   de   la   crítica   raonada.   

● Empra  les  eines  tecnològiques  adequades,  de  forma  autònoma,  fent           
càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics,  elaborant  representacions         
gràfiques,  recreant  situacions  matemàtiques  mitjançant  simulacions  o         
analitzant  amb  sentit  crític  situacions  diverses  que  ajudin  a           
comprendre   conceptes   matemàtics   o   a   resoldre   problemes.   

4   setmanes     1   Els  nombres  racionals  i  problemes       
aritmètics   
  

Nombres  decimals  i  racionals.      
Transformació  de  fraccions  en      
decimals  i  viceversa.  Nombres      
decimals   exactes   i   periòdics.   
  

Operacions  amb  fraccions  i      
decimals.  Càlcul  aproximat  i      
arrodoniment.   Error   comès.   

Totes   ● Distingeix,  en  trobar  el  decimal  equivalent  a  una  fracció,  entre            
decimals  finits  i  decimals  infinits  periòdics,  i  en  aquest  cas  indica  el              
grup   de   decimals   que   es   repeteixen   o   formen   període.   

● Aplica  adequadament  tècniques  de  truncament  i  arrodoniment  en          
problemes  contextualitzats,  i  reconeix  els  errors  d’aproximació  en          
cada   cas   per   determinar   el   procediment   més   adequat.   

● Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  nombres  enters,          
decimals  i  fraccionaris  aplicant  correctament  la  jerarquia  de  les           
operacions.   

● Empra  nombres  racionals  i  decimals  per  resoldre  problemes  de  la  vida             
quotidiana   i   analitza   la   coherència   de   la   solució.   



  

  

  
Investigació  de  regularitats,     
relacions  i  propietats  que  apareixen       
en  conjunts  de  nombres.  Expressió       
usant   llenguatge   algebraic.   

● Expressa  el  resultat  d’un  problema,  utilitzant  la  unitat  de  mesura            
adequada,  en  forma  de  nombre  decimal  i  l’arrodoneix  si  és  necessari             
amb  el  marge  d’error  o  de  precisió  requerit,  d’acord  amb  la  naturalesa              
de   les   dades.   

3   setmanes       Les   potències.   *   
  

- Potències   de   nombres    naturals   
amb   exponent   enter.   Significat   i   
ús.   

- Potències   de   base   10.   Aplicació   
per   a   l’expressió   de   nombres   molt   
petits.   Operacions   amb   nombres   
expressats   en   notació   científica.   

- Jerarquia   de   les   operacions.   
  

Totes   ● Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  nombres  enters,          
decimals  i  fraccionaris  mitjançant  les  operacions  elementals  i  les           
potències  de  nombres  naturals  i  exponent  enter  aplicant  correctament           
la   jerarquia   de   les   operacions.   

● Aplica   les   propietats   de   les   potències   per   simplificar   fraccions   en   què   
els   numeradors   i   els   denominadors   són   productes   de   potències.   

● Expressa  certs  nombres  molt  grans  i  molt  petits  en  notació  científica,             
hi  opera,  amb  calculadora  i  sense,  i  els  utilitza  en  problemes             
contextualitzats.   

7   setmanes   3   Geometria   
  

- Mediatriu,   bisectriu,   angles.   
Relacions,   perímetre   i   àrea.   
Propietats.   

- Teorema   de   Tales.   Divisió   d’un   
segment   en   parts   proporcionals   a   
altres.   Aplicació   a   la   resolució   de  
problemes.   

- Translacions,   girs   i   simetries   en   el  
pla.   

- Càlcul   de   perímetres   i   àrees.   
- Geometria   de   

l’espai:   àrees   i   volums.     
- El   globus   terraqui.   

Coordenades   geogràfiques.   

● 1,2,3,5,7,8     
● Coneix  les  propietats  dels  punts  de  la  mediatriu  d’un  segment  i  de  la               

bisectriu   d’un   angle.   
● Utilitza  les  propietats  de  la  mediatriu  i  la  bisectriu  per  resoldre             

problemes   geomètrics   senzills.   
● Tracta  les  relacions  entre  angles  definits  per  rectes  que  es  tallen  o  per               

paral·leles  tallades  per  una  secant  i  resol  problemes  geomètrics           
senzills    en   què   intervenen   angles.   

● Calcula  el  perímetre  de  polígons,  la  longitud  de  circumferències  i            
l’àrea  de  polígons  i  de  figures  circulars  en  problemes  contextualitzats            
aplicant   fórmules   i   tècniques   adequades.   

● Divideix  un  segment  en  parts  proporcionals  a  altres  donats  i  estableix             
relacions  de  proporcionalitat  entre  els  elements  homòlegs  de  dos           
polígons   semblants.   

● Reconeix  triangles  semblants,  i  en  situacions  de  semblança,  empra  el            
teorema   de   Tales   per   al   càlcul   indirecte   de   longituds.   



  

  
  

  

Longitud   i   latitud   d’un   
punt.   

  

● Calcula  dimensions  reals  de  mesures  de  longituds  en  situacions  de            
semblança:   plans,   mapes,   fotos   aèries.   

● Identifica  els  elements  més  característics  dels  moviments  en  el  pla            
presents   en   la   naturalesa,   en   dissenys   quotidians   o   en   obres   d’art.   

● Genera  creacions  pròpies  mitjançant  la  composició  de  moviments,          
emprant   eines   tecnològiques   quan   sigui   necessari.   

  
● Conèixer  alguns  cossos  geomètrics  (prismes,  cilindres,  piràmides)  i          

resoldre   problemes    relacionats   amb   àrees,   perímetres   i   volums.     
● Situa   sobre   el   globus   terraqüi   equador,   pols,   

meridians   i   paral·lels,   i   és   capaç   d’ubicar   un   punt   sobre   el   globus   
terraqüi   coneixent-ne   la   longitud   i   la   latitud.   

  
Temporalització   

2a   
AVALUACIÓ   

  

Bloc   /   tema   Continguts     
Competències   

bàsiques     
Criteris   d’avaluació    

3   setmanes     4   Successions.   Progressions   *   
  

- Successions   numèriques.   
Successions   recurrents.   
Progressions   aritmètiques   i   
geomètriques.   

● 1,2,3,4,5,7, 
8   

● Calcula  termes  d’una  successió  numèrica  recurrent  usant  la  llei  de            
formació   a   partir   de   termes   anteriors.   

● Obté  una  llei  de  formació  o  fórmula  per  al  terme  general  d’una              
successió   senzilla   de   nombres   enters   o   fraccionaris.   

● Valora  i  identifica  la  presència  recurrent  de  les  successions  en  la             
naturalesa   i   resol   problemes   associats.   

2   setmanes     5   El   llenguatge   algebraic.   Polinomis.   
- Transformació   d’expressions   

algebraiques   amb   una   
d’indeterminada.   Igualtats   
notables.   

● 1,2,3,4,6,7,8   ● Suma,  resta  i  multiplica  polinomis  i  expressa  el  resultat  en  forma  de              
polinomi   ordenat,   i   els   aplica   a   exemples   de   la   vida   quotidiana.     

● Coneix  i  fa  servir  les  identitats  notables  corresponents  al  quadrat  d’un             
binomi   i   una   suma   per   diferència,   i   les   aplica   en   un   context   adequat.   

Temporalització   
3a   AVALUACIÓ   

Bloc   /   tema   Continguts  
Competències   

bàsiques   
Criteris   d’avaluació    (*)   



  

  

  

4   setmanes   6   

Equacions   de   grau   1   i   2.*   
- Equacions   de   segon   grau   amb   una   

incògnita.   Resolució   (mètode   
algebraic   i   gràfic).   

  

● 1,2,3,4,7,8   ● Resol  equacions  de  segon  grau  completes  i  incompletes  mitjançant           
procediments   algebraics   i   gràfics.   

● Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  quotidiana  mitjançant           
equacions  de  primer  i  segon  grau,  les  resol  i  interpreta  críticament  el              
resultat   obtingut.   

4   setmanes   7   

Sistemes   d’equacions.   *   
- Resolució   de   problemes   mitjançant   

la   utilització   d’equacions   i   
sistemes   d’equacions.   

  

  1,2,7,8   ● Resol  sistemes  de  dues  equacions  lineals  amb  dues  incògnites           
mitjançant   procediments   algebraics   i   gràfics.   

● Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  quotidiana  mitjançant           
sistemes  lineals  de  dues  equacions  amb  dues  incògnites,  les  resol  i             
interpreta   críticament   el   resultat   obtingut.   

4   setmanes   8   
Funcions   i   gràfics.   
  

- Anàlisi   i   descripció   
qualitativa   de   gràfiques   que   
representen   fenòmens   de   l’entorn   
quotidià   i   d’altres   matèries.   

- Anàlisi   d’una   situació   a   
partir   de   l’estudi   de   les   
característiques   locals   i   globals   de   
la   gràfica   corresponent.   

- Anàlisi   i   comparació   de   
situacions   de   dependència   
funcional   donades   mitjançant   
taules   i   enunciats.   

- Ús   de   models   lineals   per   
estudiar   situacions   provinents   dels   
diferents   àmbits   de   coneixement   i   
de   la   vida   quotidiana,   mitjançant   
la   confecció   de   la   taula,   la   
representació   gràfica   i   l’obtenció   
de   l’expressió   algebraica.   

2,3,5,7, 
8   

● Interpreta  el  comportament  d’una  funció  donada  gràficament  i          
associa   enunciats   de   problemes   contextualitzats   a   gràfiques.   

● Identifica  les  característiques  més  rellevants  d’una  gràfica  i  les           
interpreta   dins   el   seu   context.   

● Construeix  una  gràfica  a  partir  d’un  enunciat  contextualitzat  i  descriu            
el   fenomen   exposat.   

● Associa  raonadament  expressions  analítiques  senzilles  a  funcions         
donades   gràficament.   

● Determina  les  diferents  formes  d’expressió  de  l’equació  de  la  recta  a             
partir  d’una  de  donada  (equació  punt-pendent,  general,  explícita  i  per            
dos  punts),  n’identifica  punts  de  tall  i  pendent,  i  les  representa             
gràficament.   

● Obté  l’expressió  analítica  de  la  funció  lineal  associada  a  un  enunciat  i              
la   representa.   

● Representa  gràficament  una  funció  polinòmica  de  grau  dos  i  en            
descriu   les   característiques.   

● Identifica  i  descriu  situacions  de  la  vida  quotidiana  que  puguin  ser             
modelitzades  mitjançant  funcions  quadràtiques,  les  estudia  i  les          
representa   amb   mitjans   tecnològics   quan   sigui   necessari.   

  

    

  



  

  
  

  
  

  

BIOLOGIA   -   GEOLOGIA     
  
  

  

- Expressions   de   l’equació   de   
la   recta.   

- Funcions   quadràtiques.   
Representació   gràfica.   Utilització   
per   representar   situacions   de   la   
vida   quotidiana.   

Instruments   d’avaluació   Criteris   de   qualificació   
  (%   de   la   nota)   

● 2   Proves    escrites    com   a   mínim    per   avaluació   de   control   de   
coneixements   

60   %   de   la   nota   

● Observació   de   l’alumne   a   classe,   treballs   personals:   40%   de   la   nota   

TEMP.   
1a   AVAL.   

BLOC/   
TEMA   

CONTINGUTS   COMPETÈNCIES    
BÀSIQUES.   

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   (*)   

Tot   el   curs   BLOC  1.    

HABILITATS,   

La  metodologia  científica.     

Característiques   bàsiques.   

1,2,3,4,5,7,8   1.  Utilitzar  adequadament  el  vocabulari  científic  en  un  context  precís  i             

adequat   al   seu   nivell.   



  

  

DESTRESES  I    

ESTRATÈGIE 

S.   

METODOLOG 

IA   

CIENTÍFICA   

L’experimentació  en  biologia  i  geologia:       

obtenció  i  selecció  d’informació  a  partir        

de  la  selecció  i  la  recollida  de  mostres  del           

medi   natural   

2.  Cercar,  seleccionar  i  interpretar  la  informació  de  caràcter  científic  i             

utilitzar  aquesta  informació  per  formar-se  una  opinió  pròpia,  expressar-se           

amb  precisió  i  argumentar  sobre  problemes  relacionats  amb  el  medi           

natural   i   la   salut.   

3.  Fer  un  treball  experimental  amb  l’ajuda  d’un  guió  de  pràctiques  de              

laboratori   o   de   camp,   descriure’n   l’execució   i   interpretar-ne   els   resultats   

1a  i  2a     

avaluació   

BLOC  2.  LES     

PERSONES  I    

LA  SALUT.    

PROMOCIÓ   

DE   LA   SALUT   

Nivells   d’organització   de   la   matèria   viva.   

Organització  general  del  cos  humà:       

cèl·lules,  teixits,  òrgans,  aparells  i       

sistemes   

La  salut  i  la  malaltia.  Malalties        

infeccioses   i   no     

infeccioses.  Higiene  i  prevenció.  Sistema       

immunitari.  Vaccins.  Els  trasplantaments      

i   la   donació   de   cèl·lules,   sang   i   òrgans.   

Les  substàncies  addictives:  el  tabac,       

l’alcohol  i  altres  drogues.  Problemes       

associats.   

Nutrició,  alimentació  i  salut.  Els       

nutrients,  els  aliments  i  hàbits  alimentaris        

saludables.  Trastorns  de  la  conducta       

alimentària.  La  funció  de  nutrició.       

Anatomia  i  fisiologia  dels  aparells       

1,2,3,4,5,7,8   1.Catalogar  els  diferents  nivells  d’organització  de  la  matèria  viva           

cèl·lules,  teixits,  òrgans  i  aparells  o  sistemes  i  diferenciar  les  principals             

estructures   cel·lulars   i   les   funcions   que   tenen.   

  

2.  Diferenciar  els  teixits  més  importants  de  l’ésser  humà  i  la  funció  que               

tenen.   

3.  Descobrir,  a  partir  del  coneixement  dels  conceptes  de  Salut  i  malaltia,              

els   factors     

que   els   determinen.   

4.  Classificar  les  malalties  i  valorar  la  importància  dels  estils  de  vida  per               

prevenir   

les.   

5.  Determinar  les  malalties  infeccioses  i  les  no  infeccioses  més  comunes             

que  afecten  la  població,  les  causes  que  les  provoquen  i  com  es  poden               

prevenir   i   tractar.   

6.  Identificar  hàbits  saludables  com  a  mètode  de  prevenció  de  les             

malalties.   



  

  

digestiu,  respiratori,  circulatori  i  excretor.       

Alteracions  més  freqüents,  malalties      

associades,   prevenció     

d’aquestes  i  hàbits  de  vida  saludables.  La         

funció  de  relació.  Sistema  nerviós  i        

sistema  endocrí.  La  coordinació.      

Organització  i  funció  del  sistema  nerviós.        

Principals   alteracions   i   prevenció     

D’aquestes.  Òrgans  dels  sentits:      

estructura  i  funció,  cura  i  higiene.  El         

sistema  endocrí:  glàndules  endocrines  i       

funcionament   d’aquestes.   Les   principals     

alteracions.  L’aparell  locomotor.     

Organització  i  relacions  funcionals  entre       

ossos   i   músculs.     

Prevenció  de  lesions.  La  reproducció       

humana.  Anatomia  i  fisiologia  de       

l’aparell  reproductor.  Canvis  físics  i       

psíquics   en   l’adolescència.   

El  cicle  menstrual.  Fecundació,  embaràs  i        

part.  Anàlisi  dels  diferents  mètodes       

anticonceptius.  Tècniques  de  reproducció      

assistida.  Les  malalties  de  transmissió       

sexual   i   formes   de   prevenir   

7.  Determinar  el  funcionament  bàsic  del  sistema  immunològic,  així  com            

les   contínues   aportacions   de   les   ciències   biomèdiques.   

8.  Reconèixer  i  transmetre  la  importància  que  té  la  prevenció  com  a              

pràctica     

habitual  i  integrada  a  les  seves  vides  i  les  conseqüències  positives  de  la               

donació   de     

cèl·lules,   sang   i   òrgans   

9.  Investigar  les  alteracions  produïdes  per  diferents  tipus  de  substàncies            

addictives     

i   elaborar   propostes   de   prevenció   i   control.   

10.  Reconèixer  les  conseqüències  de  les  conductes  de  risc  en  l’individu  i              

en   la     

societat.   

11.  Reconèixer  la  diferència  entre  alimentació  i  nutrició  i  diferenciar  els             

principals   nutrients   i   les   funcions   bàsiques   d’aquests.   

12.   Relacionar   les   dietes   amb   la   salut   a   través   d’exemples   pràctics.   

13.  Argumentar  la  importància  d’una  bona  alimentació  i  de  l’exercici  físic             

per   a   la   salut.   

14.  Explicar  els  processos  fonamentals  de  la  nutrició  utilitzant  esquemes            

gràfics   dels   diferents   aparells   que   hi   intervenen.   

15.  Conèixer  quina  fase  del  procés  de  nutrició  duu  a  terme  cada  un  dels                

aparells     

que   hi   estan   implicats.   



  

  

les.   La   resposta   sexual   humana   

Sexe   i   sexualitat.   Salut   i   higiene   sexuals   

16.  Indagar  sobre  les  malalties  més  habituals  als  aparells  relacionats  amb             

la    

nutrició   i   quines   són   les   causes   i   la   manera   de   prevenir   les.   

17.  Identificar  els  components  dels  aparells  digestiu,  circulatori,          

respiratori   i     

excretor   i   conèixer   el   funcionament.   

18.  Reconèixer  i  diferenciar  els  òrgans  dels  sentits  i  les  cures  de  l’oïda  i  la                 

vista.   

19.  Explicar  la  missió  integradora  del  sistema  nerviós  davant  diferents            

estímuls   i   Descriure’n   el   funcionament.   

20.  Associar  les  principals  glàndules  endocrines  amb  les  hormones  que            

sintetitzen   i   la   funció   que   exerceixen.   

21.   Relacionar   funcionalment   el   sistema     

neuroendocrí.   

22.   Identificar   els   principals   ossos   i   músculs   de   l’aparell   locomotor.   

23.   Analitzar   les   relacions   funcionals   entre   ossos   i   músculs.   

24.  Detallar  quines  són  i  com  es  prevenen  les  lesions  més  freqüents  a               

l’aparell     

locomotor.   

25.  Indicar  els  aspectes  bàsics  de  l’aparell  reproductor  i  diferenciar  entre             

sexualitat  i  reproducció.  Interpretar  dibuixos  i  esquemes  de  l’aparell           

reproductor.   

26.   Reconèixer   els   aspectes   bàsics   de   la   reproducció   .   

27.   Comparar   els   diferents   mètodes   anticonceptius,   



  

  

28.  Recopilar  informació  sobre  les  tècniques  de  reproducció  assistida  i  de             

fecundació   in   vitro.   

Totes  les    

avaluacions    

BLOC  3:    

PROJECTE   

DE   RECERCA   

Projecte   de   recerca   en   equip   1,2,3,4,5,7,8   1.  Planejar,  aplicar  i  integrar  les  destreses  i  les  habilitats  pròpies  del  treball               

científic.   

2.  Elaborar  hipòtesis  i  contrastar-les  a  través  de  l’experimentació  o            

l’observació   i   l’argumentació.   

3.Utilitzar  fonts  d’informació  variada,  discriminar  la  informació  i  prendre           

decisions   sobre   aquesta   i   els   mètodes   emprats   per   obtenir-la.   

4.   Valorar   i   respectar   la   feina   individual   i   en   equip   i   participar-hi.   

5.   Exposar   i   defensar   en   públic   el   projecte   de   recerca   

3a   

avaluació     

BLOC  4:  EL     

RELLEU   

TERRESTRE  I    

LA  SEVA    

EVOLUCIÓ     

Factors  que  condicionen  el  relleu       

terrestre.  El  modelatge  del  relleu.  Els        

agents  geològics  externs  i  els  processos       

de  meteorització,  erosió,  transport  i       

sedimentació.  Les  aigües  superficials  i  el        

modelatge  del  relleu.  Formes      

característiques.   Les   aigües     

subterrànies,  la  circulació  i  l’explotació       

d’aquestes.  Acció  geològica  de  la  mar,        

del  vent  i  de  les  glaceres.  Formes         

d’erosió  i  dipòsits  que  originen.  Acció        

geològica  dels  éssers  vius.  L’espècie       

humana  com  a  agent  geològic.  Principals        

1,2,3,4,5,7,8   1.  Identificar  algunes  de  les  causes  que  fan  el  relleu  diferent  d’un  lloc  a  un                 

altre.   

2.  Relacionar  els  processos  geològics  externs  amb  l’‘energia  que  els  activa             

i     

Diferenciar   los   dels   processos   interns.   

aquests.   

3.  Analitzar  i  predir  l’acció  de  les  aigües  superficials  i  identificar  les              

formes   d’erosió   i   dipòsit   més   característiques.   

4.  Valorar  la  importància  de  les  aigües  subterrànies  i  justificar  ne  la              

dinàmica   i   la     

relació   amb   les   aigües   superficials.   

5.  Analitzar  la  dinàmica  marina  i  la  influència  que  exerceix  en  el              

modelatge   litoral.   



  

  

agents  modeladors  del  relleu  a  les  Illes         

Balears:   la   mar,els   torrents   i   les     

aigües  subterrànies.  Manifestacions  de      

l’energia  interna  de  la  Terra.  Origen  i         

tipus  de  magmes.  Activitat  sísmica  i        

volcànica.  Distribució  de  volcans  i       

terratrèmols.   Els   riscos   sísmic   i   volcànic.     

Importància   de   predir-los   i   prevenir-los   

6.  Relacionar  l’acció  eòlica  amb  les  condicions  que  la  fan  possible  i              

identificar     

algunes   formes   que   en   resulten.   

7.  Analitzar  l’acció  geològica  de  les  glaceres  i  justificar  les            

característiques   de   les     

formes   d’erosió   i   dipòsit   resultants.   

8.  Indagar  els  diversos  factors  que  condicionen  el  modelatge  del  paisatge  a              

les   Illes   Balears.     

9.  Reconèixer  l’activitat  geològica  dels  éssers  vius  i  valorar  la  importància             

de     

espècie   humana   com   a   agent   geològic   extern.   

10.  Diferenciar  els  canvis  a  la  superfície  de  la  Terra  generats  per  l’energia               

de   l’interior   terrestre   dels   que   són   d’origen   extern.   

11.  Analitzar  les  activitats  sísmica  i  volcànica,  les  seves  característiques  i             

els   efectes   que   generen.   

12.  Relacionar  l’activitat  sísmica  i  la  volcànica  amb  la  dinàmica  de             

l’interior     

terrestre   i   justificar   ne   la   distribució   planetària.   

13.  Valorar  la  importància  de  conèixer  els  riscs  sísmic  i  volcànic  i  les               

formes   de     

Prevenir-lo.   



  

  

  

  

  
  

  

  Bloc  5:  ELS     

ECOSISTEME 

S   

Ecosistema:  identificació  dels     

components.   

Factors   abiòtics   i   biòtics   als   ecosistemes.   

Ecosistemes  aquàtics.  Ecosistemes     

terrestres.   

Factors  desencadenants  de  desequilibris      

als  ecosistemes.  Accions  que  afavoreixen       

la  conservació  del  medi  ambient.  El  sòl         

com  a  ecosistema.  Tipus  d’ecosistemes       

més   representatius   de   les   Illes   Balears.   

1,2,3,4,5,7,8   1.   Diferenciar   els   diversos   components   d’   

un  ecosistema.  Identificar  les  característiques  dels  principals  tipus          

d’ecosistemes   de   les   Illes   Balears.   

2.  Identificar  en  un  ecosistema  els  factors  desencadenants  de  desequilibris            

i   

establir   estratègies   per   restablir   ne   l’equilibri.   

3.  Reconèixer  i  difondre  accions  que  afavoreixen  la  conservació  del  medi             

ambient.   

4.  Analitzar  els  components  del  sòl  i  esquematitzar  les  relacions  que             

s’estableixen   entre   aquests.   

5.  Valorar  la  importància  del  sòl  i  els  riscos  que  comporta  sobre              

explotar-lo,   degradar-lo   o   perdre’l   

Instruments   d’avaluació   Criteris   de   qualificació   
  (%   de   la   nota)   

● 2   Proves    escrites    com   a   mínim    per   avaluació   de   control   de   coneixements   60   %   de   la   nota   

● Observació   de   l’alumne   a   classe,   treballs   personals:   40%   de   la   nota   



  

FÍSICA   I   QUÍMICA     
  
  

  

1a   avaluació     

Continguts   (conceptes,   
procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació      

1.   La   ciència   i   la   seva   mesura.   

El   mètode   científic:   etapes.   
Mesura   de   magnituds.   Sistema   

internacional   d’unitats.   Notació   

científica.   Ús   de   les   tecnologies   

de   la   informació   i   la   

comunicació.   El   treball   al   

laboratori.   Projecte   

d’investigació.   

1. Reconèixer   i   identificar   les   característiques   del   mètode   científic.   

2. Valorar   la   investigació   científica   i   el   seu   impacte   en   la   indústria   i   en   el   desenvolupament   de   la   societat.   

3. Conèixer   els   procediments   científics   per   determinar   magnituds.  

4. Reconèixer  els  materials,  i  instruments  bàsics  presents  al  laboratori  de  física  i  en  el  de  química;  conèixer  i                    

respectar   les   normes   de   seguretat   i   d’eliminació   de   residus   per   a   la   protecció   del   medi   ambient.   

5. Interpretar  la  informació  sobre  temes  científics  de  caràcter  divulgatiu  que  apareix  en  publicacions  i  mitjans  de                  

comunicació.   

6. Desenvolupar  petits  treballs  d’investigació  en  els  quals  es  posi  en  pràctica  l’aplicació  del  mètode  científic  i  l’ús                   

de   les   TIC.   

Tot   el   curs     

2.   Els   gasos   i   les   dissolucions.   

Propietats   de   la   matèria.   

Estats  d’agregació.  Canvis     

d’estat.  Model    

cineticomolecular.  Lleis  dels     

gasos.  Substàncies  pures  i      

mescles.   

1. Reconèixer  les  propietats  generals  i  característiques  específiques  de  la  matèria  i  relacionar-les  amb  la  seva                 

naturalesa   i   les   seves   aplicacions   

1.1. . Distingeix  entre  propietats  generals  i  propietats  característiques  de  la  matèria,  i  utilitza  aquestes               

darreres   per   a   la   caracterització   de   substàncies.   

1.2. Relaciona   propietats   dels   materials   del   nostre   entorn   amb   l’ús   que   se’n   fa.   

1.3. Descriu   la   determinació   experimental   del   volum   i   de   la   massa   d’un   sòlid   i   calcula   la   seva   densitat.   

1a   avaluació     



  

  

Mescles  d’especial  interès:     

dissolucions  aquoses,  aliatges  i      

col·loides.   

Mètodes  de  separació  de      

mescles.   

2. Justificar  les  propietats  dels  diferents  estats  d’agregació  de  la  matèria  i  els  seus  canvis  d’estat,  a  través  del                    

model   cineticomolecular.   

2.1. Justifica  que  una  substància  pot  presentar-se  en  diferents  estats  d’agregació  depenent  de  les               

condicions   de   pressió   i   temperatura   en   les   quals   es   trobi.   

2.2. Explica   les   propietats   dels   gasos,   líquids   i   sòlids   emprant   el   model   cineticomolecular.   

2.3. Descriu  i  interpreta  els  canvis  d’estat  de  la  matèria  utilitzant  el  model  cineticomolecular  i  l’aplica  en                  

la   interpretació   de   fenòmens   quotidians.   

2.4. Dedueix  a  partir  dels  gràfics  d’escalfament  d’una  substància  els  punts  de  fusió  i  d’ebullició,  i  la                  

identifica   fent   servir   les   taules   de   dades   necessàries.   

3. Establir  les  relacions  entre  les  variables  de  què  depèn  l’estat  d’un  gas  a  partir  de  representacions  gràfiques  i/o                    

taules   de   resultats   obtinguts   en   experiències   de   laboratori   o   simulacions   per   ordinador.   

3.1. Justifica  el  comportament  dels  gasos  en  situacions  quotidianes  relacionant-lo  amb  el  model              

cineticomolecular   

3.2. Interpreta  gràfics,  taules  de  resultats  i  experiències  que  relacionen  la  pressió,  el  volum  i  la                 

temperatura   d’un   gas   emprant   el   model   cineticomolecular   i   les   lleis   dels   gasos.   

4. Identificar  sistemes  materials  com  a  substàncies  pures  o  mescles  i  valorar  la  importància  i  les  aplicacions  de                   

mescles   d’especial   interès.   

4.1. Distingeix  i  classifica  sistemes  materials  d’ús  quotidià  en  substàncies  pures  i  mescles,  especificant  en                

aquest   darrer   cas   si   es   tracta   de   mescles   homogènies,   heterogènies   o   col·loides.   

4.2. Identifica   el   dissolvent   i   el   solut   en   analitzar   la   composició   de   mescles   homogènies   d’especial   interès.   

4.3. Duu  a  terme  experiències  senzilles  de  preparació  de  dissolucions,  descriu  el  procediment  seguit  i  el                 

material   emprat,   determina   la   concentració   i   l’expressa   en   grams   per   litre.   

5.   Proposar   mètodes   de   separació   dels   components   d’una   mescla.  



  

  

5.1. Dissenya  mètodes  de  separació  de  mescles  segons  les  propietats  característiques  de  les  substàncies               

que   les   componen,   descrivint   el   material   de   laboratori   adequat.   

2a   avaluació     

Continguts   (conceptes,   

procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació      

3.   L'àtom.   

  

Estructura   atòmica.   Isòtops.   

Models   atòmics.   

1. Reconèixer  que  els  models  atòmics  són  instruments  interpretatius  de  les  diferents  teories  i  la  necessitat                 

d’utilitzar-los   per   interpretar   i   comprendre   l’estructura   interna   de   la   matèria.   

1.1. Representa   l’àtom,   a   partir   del   nombre   atòmic   i   el   nombre   màssic,   emprant   el   model   planetari.   

1.2. Descriu   les   característiques   de   les   partícules   subatòmiques   bàsiques   i   la   seva   localització   a   l’àtom.   

1.3. Relaciona  la  notació  amb  el  nombre  atòmic,  el  nombre  màssic  determinant  el  nombre  de  cada  una                  

dels   tipus   de   partícules   subatòmiques   bàsiques.   

2. Analitzar   la   utilitat   científica   i   tecnològica   dels   isòtops   radioactius.   

2.1. Explica  en  què  consisteix  un  isòtop  i  comenta  aplicacions  dels  isòtops  radioactius,  la  problemàtica                

dels   residus   originats   i   les   solucions   per   gestionar-los.   

2a   avaluació     

4.   Elements   i   compostos   

  

Estructura  atòmica.  Isòtops.     

Models   atòmics.   

El  Sistema  Periòdic  dels      

elements.   

1. Interpretar  l’ordenació  dels  elements  a  la  taula  periòdica  i  reconèixer  els  més  rellevants  a  partir  dels  seus                   

símbols.   

1.1. Justifica   l’actual   ordenació   dels   elements   en   grups   i   períodes   a   la   taula   periòdica.   

1.2. Relaciona  les  principals  propietats  de  metalls,  no  metalls  i  gasos  nobles  amb  la  seva  posició  a  la  taula                    

periòdica   i   amb   la   seva   tendència   a   formar   ions,   prenent   coma   referència   el   gas   noble   més   pròxim.   

2. Conèixer  com  s’uneixen  els  àtoms  per  formar  estructures  més  complexes  i  explicar  les  propietats  de  les                  

agrupacions   resultants.   

2a   avaluació     



  

  

Formulació  i  nomenclatura  de      

compostos   binaris.  

2.1. Coneix  i  explica  el  procés  de  formació  d’un  ió  a  partir  de  l’àtom  corresponent,  utilitzant  la  notació                   

adequada   per   a   la   seva   representació.   

2.2. Explica  com  alguns  àtoms  tendeixen  a  agrupar-se  per  formar  molècules  interpretant  aquest  fet  en                

substàncies   d’ús   freqüent   i   calcula   les   seves   masses   moleculars.   

3. Diferenciar   entre   àtoms   i   molècules,   i   entre   elements   i   composts   en   substàncies   d’ús   freqüent   i   conegut.   

3.1. Reconeix  els  àtoms  i  les  molècules  que  componen  substàncies  d’ús  freqüent,  classificant-les  en               

elements   o   composts,   basant-se   en   la   seva   expressió   química.   

3.2. Presenta,  emprant  les  TIC,  les  propietats  i  aplicacions  d’algun  element  i/o  compost  químic  d’especial                

interès   a   partir   d’una   recerca   guiada   d’informació   bibliogràfica   i/o   digital.   

4. Formular   i   anomenar   composts   binaris   seguint   les   normes   IUPAC.   

4.1. Utilitza   el   llenguatge   químic   per   anomenar   i   formular   composts   binaris   seguint   les   normes   IUPAC.   

3a   avaluació     

Continguts   (conceptes,   

procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació      

5.   La   reacció   química.   

Canvis   físics   i   canvis   químics.   

La   reacció   química   

Càlculs  estequiomètrics    

senzills.   

Llei  de  conservació  de  la       

massa.   

1. Distingir  entre  canvis  físics  i  químics  mitjançant  la  realització  d’experiències  senzilles  que  posin  de  manifest  si                  

es   formen   o   no   substàncies   noves.   

1.1. Distingeix  entre  canvis  físics  i  químics  en  accions  de  la  vida  quotidiana  en  funció  que  hi  hagi  o  no                     

formació   de   noves   substàncies.   

1.2. Descriu  el  procediment  de  realització  d’experiments  senzills  en  els  quals  es  posi  de  manifest  la                 

formació   de   noves   substàncies   i   reconeix   que   es   tracta   de   canvis   químics.   

2. Caracteritzar   les   reaccions   químiques   com   a   transformacions   d’unes   substàncies   en   d’altres.   

  



  

  

La  química  en  la  societat  i  el         

medi   ambient.   

2.1. Identifica  quins  són  els  reactius  i  els  productes  de  reaccions  químiques  senzilles  interpretant  la                

representació   esquemàtica   d’una   reacció   química   

3. Descriure  a  nivell  molecular  el  procés  pel  qual  els  reactius  es  transformen  en  productes  en  termes  de  la  teoria                     

de   col·lisions.   

3.1. Representa  i  interpreta  una  reacció  química  a  partir  de  la  teoria  atòmica  i  molecular  i  la  teoria  de                    

col·lisions.   

4. Deduir  la  llei  de  conservació  de  la  massa  i  reconèixer  reactius  i  productes  a  través  d’experiències  senzilles  al                    

laboratori   i/o   de   simulacions   per   ordinador.   

4.1. Reconeix  quins  són  els  reactius  i  els  productes  a  partir  de  la  representació  de  reaccions  químiques                  

senzilles,   i   comprova   experimentalment   que   es   compleix   la   llei   de   conservació   de   la   massa.   

5. Comprovar  mitjançant  experiències  senzilles  de  laboratori  la  influència  de  determinats  factors  en  la  velocitat  de                 

les   reaccions   químiques.   

5.1. Proposa  el  desenvolupament  d’un  experiment  senzill  que  permeti  comprovar  experimentalment            

l’efecte  de  la  concentració  dels  reactius  en  la  velocitat  de  formació  dels  productes  d’una  reacció                 

química,   justificant   aquest   efecte   en   termes   de   la   teoria   de   col·lisions.   

5.2. Interpreta  situacions  quotidianes  en  les  quals  la  temperatura  influeix  significativament  en  la  velocitat               

de   la   reacció.   

6. Reconèixer  la  importància  de  la  química  en  l’obtenció  de  noves  substàncies  i  la  seva  importància  en  la  millora                    

de   la   qualitat   de   vida   de   les   persones.   

6.1. Classifica   alguns   productes   d’ús   quotidià   en   funció   de   la   seva   procedència   natural   o   sintètica.   

6.2. Identifica  i  associa  productes  procedents  de  la  indústria  química  amb  la  seva  contribució  a  la  millora                  

de   la   qualitat   de   vida   de   les   persones.   

7. Valorar   la   importància   de   la   indústria   química   en   la   societat   i   la   seva   influència   en   el   medi   ambient.   



  

  

7.1. Descriu  l’impacte  mediambiental  del  diòxid  de  carboni,  els  òxids  de  sofre,  els  òxids  de  nitrogen  i  els                   

CFC  i  altres  gasos  d’efecte  hivernacle  relacionant-lo  amb  els  problemes  mediambientals  d’àmbit              

global.   

7.2. Proposa  mesures  i  actituds,  a  nivell  individual  i  col·lectiu,  per  mitigar  els  problemes  mediambientals                

d’importància   global.   

7.3. Defensa  raonadament  la  influència  que  el  desenvolupament  de  la  indústria  química  ha  tingut  en  el                 

progrés   de   la   societat,   a   partir   de   fonts   científiques   de   diferent   procedència.   

6,   7   i   8.   Energia.   L'electricitat.   

Energia.   Unitats.   

Tipus.  Transformacions  de     

l’energia  i  la  seva      

conservació.   

Energia  tèrmica.  La  calor  i  la        

temperatura.   

Fonts   d’energia.   

Ús   racional   de   l’energia.   

Electricitat  i  circuits  elèctrics.      

Llei   d’Ohm.   

Dispositius  electrònics  d’ús     

freqüent.   

Aspectes  industrials  de     

l’energia.   

1. Reconèixer   que   l’energia   és   la   capacitat   de   produir   transformacions   o   canvis.   

1.1. Argumenta  que  l’energia  es  pot  transferir,  emmagatzemar  o  dissipar,  però  no  crear  ni  destruir,  i                 

empra   exemples.   

1.2. Reconeix  i  defineix  l’energia  com  una  magnitud  expressant-la  en  la  unitat  corresponent  en  el  sistema                 

internacional.   

2. Identificar  els  diferents  tipus  d’energia  posats  de  manifest  en  fenòmens  quotidians  i  en  experiències  senzilles                 

duites   a   terme   al   laboratori.   

2.1. Relaciona  el  concepte  d’ energia   amb  la  capacitat  de  produir  canvis  i  identifica  els  diferents  tipus                 

d’energia  que  es  posen  de  manifest  en  situacions  quotidianes  explicant  les  transformacions  d’unes               

formes   a   d’altres.   

3. Relacionar  els  conceptes  d’ energia ,   calor  i   temperatura  en  termes  de  la  teoria  cineticomolecular  i  descriure  els                  

mecanismes   pels   quals   es   transfereix   l’energia   tèrmica   en   diferents   situacions   quotidianes.   

3.1. Explica  el  concepte  de   temperatura   en  termes  del  model  cineticomolecular  i  diferencia  entre               

temperatura,   energia   i   calor.   

3.2. Coneix   l’existència   d’una   escala   absoluta   de   temperatura   i   relaciona   les   escales   Celsius   i   Kelvin.   

  



  

  

3.3. Identifica  els  mecanismes  de  transferència  d’energia  reconeixent-los  en  diferents  situacions            

quotidianes  i  en  fenòmens  atmosfèrics,  justificant  la  selecció  de  materials  per  a  edificis  i  en  el  disseny                  

de   sistemes   d’escalfament.   

4. Interpretar  els  efectes  de  l’energia  tèrmica  sobre  els  cossos  en  situacions  quotidianes  i  en  experiències  de                  

laboratori.   

4.1. Explica  el  fenomen  de  la  dilatació  a  partir  d’alguna  de  les  seves  aplicacions  com  els  termòmetres  de                   

líquid,   juntes   de   dilatació   en   estructures,   etc.   

4.2. Explica  l’escala  Celsius  establint  els  punts  fixos  d’un  termòmetre  basat  en  la  dilatació  d’un  líquid                 

volàtil.   

4.3. Interpreta  qualitativament  fenòmens  quotidians  i  experiències  on  es  posi  de  manifest  l’equilibri  tèrmic               

associant-lo   amb   la   igualació   de   temperatures.   

5. Valorar  el  paper  de  l’energia  en  les  nostres  vides,  identificar-ne  les  diferents  fonts,  comparar  el  seu  impacte                   

mediambiental   i   reconèixer   la   importància   de   l’estalvi   energètic   per   a   un   desenvolupament   sostenible.   

5.1. Reconeix,  descriu  i  compara  les  fonts  renovables  i  no  renovables  d’energia,  analitzant  amb  sentit                

crític   el   seu   impacte   mediambiental   

6. Conèixer  i  comparar  les  diferents  fonts  d’energia  emprades  en  la  vida  diària  en  un  context  global  que  impliqui                    

aspectes   econòmics   i   mediambientals.   

6.1. Compara  les  principals  fonts  d’energia  de  consum  humà,  a  partir  de  la  distribució  geogràfica  dels                 

seus   recursos   i   els   efectes   mediambientals.   

6.2. Analitza  la  predominança  de  les  fonts  d’energia  convencionals  davant  les  alternatives,  argumentant              

els   motius   pels   quals   aquestes   darreres   encara   no   estan   prou   explotades.   

7. Valorar   la   importància   de   fer   un   consum   responsable   de   les   fonts   energètiques.   

7.1. Interpreta  dades  comparatives  sobre  l’evolució  del  consum  d’energia  mundial  proposant  mesures  que              

poden   contribuir   a   l’estalvi   individual   i   col·lectiu.   



  

  

8. Explicar  el  fenomen  físic  del  corrent  elèctric  i  interpretar  el  significat  de  les  magnituds  intensitat  de  corrent,                   

diferència   de   potencial   i   resistència,   així   com   les   relacions   entre   elles.   

8.1. Explica   el   corrent   elèctric   com   a   càrregues   en   moviment   a   través   d’un   conductor.   

8.2. Comprèn  el  significat  de  les  magnituds  elèctriques  intensitat  de  corrent,  diferència  de  potencial  i                

resistència,   i   les   relaciona   entre   si   utilitzant   la   llei   d’Ohm.   

8.3. Distingeix   entre   conductors   i   aïllants   reconeixent   els   principals   materials   usats   com   tals.   

9. Comprovar  els  efectes  de  l’electricitat  i  les  relacions  entre  les  magnituds  elèctriques  mitjançant  el  disseny  i                  

construcció   de   circuits   elèctrics   i   electrònics   senzills,   al   laboratori   o   mitjançant   aplicacions   virtuals   interactives.   

9.1. Descriu  el  fonament  d’una  màquina  elèctrica,  en  la  qual  l’electricitat  es  transforma  en  moviment,                

llum,  so,  calor,  etc.,  mitjançant  exemples  de  la  vida  quotidiana,  identificant  els  seus  elements                

principals.   

9.2. Construeix  circuits  elèctrics  amb  diferents  tipus  de  connexions  entre  els  seus  elements,  deduint  de                

forma   experimental   les   conseqüències   de   la   connexió   de   generadors   i   receptors   en   sèrie   o   en   paral·lel.   

9.3. Aplica  la  llei  d’Ohm  a  circuits  senzills  per  calcular  una  de  les  magnituds  involucrades  a  partir  de  les                    

dues,   expressant   el   resultat   en   les   unitats   del   sistema   internacional.   

9.4. Fa   servir   aplicacions   virtuals   interactives   per   simular   circuits   i   mesurar   les   magnituds   elèctriques.   

10. Valorar  la  importància  dels  circuits  elèctrics  i  electrònics  a  les  instal·lacions  elèctriques  i  instruments  d’ús                 

quotidià,   descriure   la   seva   funció   bàsica   i   identificar   els   seus   diferents   components.   

10.1. Associa  els  elements  principals  que  formen  la  instal·lació  elèctrica  típica  d’un  habitatge  amb  els                

components   bàsics   d’un   circuit   elèctric.   

10.2. Comprèn   el   significat   dels   símbols   i   abreviatures   que   apareixen   a   les   etiquetes   dedispositius   elèctrics.   

10.3. Identifica  i  representa  els  components  més  habituals  en  un  circuit  elèctric:  conductors,  generadors,               

receptors   i   elements   de   control   descrivint   la   seva   corresponent   funció.   



  

  

10.4. Reconeix  els  components  electrònics  bàsics  descrivint  les  seves  aplicacions  pràctiques  i  la  repercussió              

de   la   miniaturització   del   microxip   en   la   mida   i   preu   dels   dispositius.   

11. Conèixer  la  forma  en  la  qual  es  genera  l’electricitat  en  els  diferents  tipus  de  centrals  elèctriques,  així  com  el  seu                      

transport   als   llocs   de   consum.   

11.1. Descriu  el  procés  pel  qual  les  diferents  fonts  d’energia  es  transformen  en  energia  elèctrica  a  les                  

centrals   elèctriques,   així   com   els   mètodes   de   transport   i   emmagatzemament.   

9.   El   moviment   i   les   forces.  

  

Les  forces.  Efectes.  Velocitat      

mitjana,  velocitat    

instantània   i   acceleració.   

Màquines   simples.  

Forces   de   la   naturalesa.   

1. Reconèixer   el   paper   de   les   forces   com   a   causa   dels   canvis   en   l’estat   de   moviment   i   de   les   deformacions.   

1.1. En  situacions  de  la  vida  quotidiana,  identifica  les  forces  que  intervenen  i  les  relaciona  amb  els  seus                   

corresponents   efectes   en   la   deformació   o   en   l’alteració   de   l’estat   de   moviment   d’un   cos.   

1.2. Estableix  la  relació  entre  l’allargament  produït  en  una  molla  i  les  forces  que  han  produït  aquest                  

allargament  i  descriu  el  material  que  s’ha  d’utilitzar  i  el  procediment  que  s’ha  de  seguir  per  fer-ho  i                    

poder-ho   comprovar   experimentalment.   

1.3. Estableix  la  relació  entre  una  força  i  el  seu  corresponent  efecte  en  la  deformació  o  l’alteració  de                   

l’estat   de   moviment   d’un   cos.   

1.4. Descriu  la  utilitat  del  dinamòmetre  per  mesurar  la  força  elàstica  i  registra  els  resultats  en  taules  i                   

representacions   gràfiques   expressant   el   resultat   experimental   en   unitats   en   el   sistema   internacional.   

2. Establir   la   velocitat   d’un   cos   com   la   relació   entre   l’espai   recorregut   i   el   temps   invertit   a   recórrer-lo.   

2.1. Determina,  experimentalment  o  a  través  d’aplicacions  informàtiques,  la  velocitat  mitjana  d’un  cos              

interpretant   el   resultat.   

2.2. Fa   càlculs   per   resoldre   problemes   quotidians   emprant   el   concepte   de    velocitat .   

3. Diferenciar  entre  velocitat  mitjana  i  instantània  a  partir  de  gràfics  espai/temps  i  velocitat/temps,  i  deduir  el                  

valor   de   l’acceleració   utilitzant   aquestes   darreres.   

  



  

  

3.1. Dedueix  la  velocitat  mitjana  i  la  instantània  a  partir  de  les  representacions  gràfiques  de  l’espai  i  de  la                    

velocitat   en   funció   del   temps.   

3.2.   

3.3. Justifica  si  un  moviment  és  accelerat  o  no  a  partir  de  les  representacions  gràfiques  de  l’espai  i  de  la                     

velocitat   en   funció   del   temps.   

4. Valorar  la  utilitat  de  les  màquines  simples  en  la  transformació  d’un  moviment  en  un  altre  de  diferent,  i  la                     

reducció   de   la   força   aplicada   necessària.   

4.1. Interpreta  el  funcionament  de  màquines  mecàniques  simples  considerant  la  força  i  la  distància  a  l’eix                 

de   gir   i   fa   càlculs   senzills   sobre   l’efecte   multiplicador   de   la   força   produït   per   aquestes   màquines.   

5. Comprendre   el   paper   que   juga   la   fricció   en   la   vida   quotidiana.   

5.1. Analitza  els  efectes  de  les  forces  de  fricció  i  la  seva  influència  en  el  moviment  dels  éssers  vius  i  els                      

vehicles.   

6. Considerar  la  força  gravitatòria  com  la  responsable  del  pes  dels  cossos,  dels  moviments  orbitals  i  dels  diferents                   

nivells   d’agrupació   en   l’Univers,   i   analitzar   els   factors   de   què   depèn.   

6.1. Relaciona  qualitativament  la  força  de  gravetat  que  existeix  entre  dos  cossos  amb  les  seves  masses  i  la                   

distància   que   els   separa.   

6.2. Distingeix  entre  massa  i  pes  calculant  el  valor  de  l’acceleració  de  la  gravetat  a  partir  de  la  relació                    

entre   ambdues   magnituds.   

6.3. Reconeix  que  la  força  de  gravetat  manté  als  planetes  girant  al  voltant  del  Sol,  i  a  la  Lluna  al  voltant                      

del   nostre   planeta,   justificant   el   motiu   pel   qual   aquesta   atracció   no   porta   a   la   col·lisió   dels   dos   cossos.   

7. Identificar  els  diferents  nivells  d’agrupació  entre  cossos  celestes,  des  dels  cúmuls  de  galàxies  als  sistemes                 

planetaris,   i   analitzar   l’ordre   de   magnitud   de   les   distàncies   implicades.  



  

  

7.1. Relaciona  quantitativament  la  velocitat  de  la  llum  amb  el  temps  que  tarda  a  arribar  a  la  Terra  des                    

d’objectes  celestes  llunyans  i  amb  la  distància  en  la  qual  es  troben  els  esmentats  objectes,  interpretant                  

els   valors   obtinguts.   

8. Conèixer  els  tipus  de  càrregues  elèctriques,  el  seu  paper  a  la  constitució  de  la  matèria  i  les  característiques  de                     

les   forces   que   es   manifesten   entre   elles.   

8.1. Explica  la  relació  existent  entre  les  càrregues  elèctriques  i  la  constitució  de  la  matèria  i  associa  la                   

càrrega   elèctrica   dels   cossos   amb   un   excés   o   defecte   d’electrons.  

8.2. Relaciona  qualitativament  la  força  elèctrica  que  existeix  entre  dos  cossos  amb  la  seva  càrrega  i  la                  

distància   que   els   separa,   i   estableix   analogies   i   diferències   entre   les   forces   gravitatòria   i   elèctrica.   

9. Interpretar  fenòmens  elèctrics  mitjançant  el  model  de  càrrega  elèctrica  i  valorar  la  importància  de  l’electricitat                 

en   la   vida   quotidiana.   

9.1. Justifica  raonadament  situacions  quotidianes  en  les  quals  es  posin  de  manifest  fenòmens  relacionats               

amb   l’electricitat   estàtica.   

10. Justificar  qualitativament  fenòmens  magnètics  i  valorar  la  contribució  del  magnetisme  en  el  desenvolupament               

tecnològic.   

10.1. Reconeix  fenòmens  magnètics  identificant  l’imant  com  a  font  natural  del  magnetisme  i  descriu  la  seva                 

acció   sobre   diferents   tipus   de   substàncies   magnètiques.   

10.2. Construeix,  i  descriu  el  procediment  seguit,  una  brúixola  elemental  per  localitzar  el  nord  utilitzant  el                 

camp   magnètic   terrestre.   

11. Comparar  els  diferents  tipus  d’imants,  analitzar  el  seu  comportament  i  deduir  mitjançant  experiències  les                

característiques   de   les   forces   magnètiques   posades   de   manifest,   així   com   la   seva   relació   amb   el   corrent   elèctric.   

11.1. Comprova  i  estableix  la  relació  entre  el  pas  de  corrent  elèctric  i  el  magnetisme,  construint  un                  

electroimant.   



  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

11.2. Reprodueix  els  experiments  d’Oersted  i  de  Faraday,  al  laboratori  o  mitjançant  simuladors  virtuals,               

deduint   que   l’electricitat   i   el   magnetisme   són   dues   manifestacions   d’un   mateix   fenomen.   

12. Reconèixer   les   diferents   forces   que   apareixen   en   la   naturalesa   i   els   diferents   fenòmens   associats   a   elles.   

12.1. Fa  un  informe  emprant  les  TIC  a  partir  d’observacions  o  recerca  guiada  d’informació  que  relacioni                 

les   diferents   forces   que   apareixen   en   la   naturalesa   i   els   diferents   fenòmens   associats.   

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   (%   de   la   nota)   
  

● 2   Proves    escrites    com   a   mínim    per   avaluació   de   control   de   coneixements     60   %   de   la   nota   

● Observació   de   l’alumne   a   classe,   treballs   personals   40%   de   la   nota   



  

TECNOLOGIA   

  

Temporalització:   1a   avaluació      (del   12/09/18    fins   al   21/12/18)   

12   setmanes   

Continguts   

(conceptes,   procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació   /    Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

TÈCNIQUES   D’EXPRESSIÓ   I   COMUNICACIÓ   

1.   El   procès   tecnològic   

2.   Anàlisi   d’objectes   

3.   La   mesura:   el   peu   de   rei   

4.   Eines   del   taller   de   tecnología   

5.   Dibuix   tècnic.   Vistes.   Perspectives   

6.   L’acotació   

7.   L’escala   

8.   L’esbós,   el   croquis   i   el   plànol   

1.  Representar  objectes  mitjançant  vistes  i  perspectives  aplicant  criteris  de  normalització  i  escales.  Adquirir                

habilitat   i   destresa   en   l’ús   dels   instruments   de   dibuix.   

2.   Interpretar   croquis   i   esbossos   com   elements   d’informació   de   productes   tecnològics.   



  

  

  

TECNOLOGIES   DE   LA   INFORMACIÓ   I   LA   

COMUNICACIÓ.   Disseny   gràfic.   

1.   Disseny   assistit   per   ordinador   2D   

Usar   un   equip   informàtic   per   elaborar   i   comunicar   projectes   tècnics.   

    

Temporalització:   2a   avaluació   (del   07/01/19   fins   al   29/03/19)   

14   setmanes   

Continguts   

(conceptes,   procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació   

ENERGIES.   ELECTRICITAT   I   ELECTRÒNICA   1.  Relacionar  els  efectes  de  l’energia  elèctrica  i  la  seva  capacitat  de  conversió  en  altres                 

manifestacions   energètiques.   

2.   Experimentar   amb   instruments   de   mesura   i   obtenir   les   magnituds   elèctriques   bàsiques.   

3.  Dissenyar  i  simular  circuits  amb  simbologia  adequada  i  muntar  circuits  amb  operadors               

elementals.   



  

  

  

  

MAQUINARI   I   PROGRAMARI:   

Full   de   càlcul   

Gestionar   fulls   de   càlculs   de   manera   senzilla.  

Reconèixer   una   base   de   dades   i   conèixer   la   seva   utilitat.   

Temporalització:   3a   avaluació    (del   01/04/18   fins   al   21/06/18.   

11   setmanes   

Continguts   

(conceptes,   procediments   i   actituds)   

Criteris   d’avaluació   

MATERIALS   D’ÚS   TÈCNIC   

Plàstics   i   materials   de   construcció   

1.  Analitzar  les  propietats  dels  materials  utilitzats  en  la  construcció  d’objectes  tecnològics              

reconeixent-ne  l’estructura  interna  i  relacionant-la  amb  les  propietats  que  presenten  i  les              

modificacions   que   es   puguin   produir.   

2.  Manipular  i  mecanitzar  materials  convencionals  associant  la  documentació  tècnica  al  procés              

de  producció  d’un  objecte,  respectant-ne  les  característiques  i  emprant  tècniques  i  eines              

adequades   amb   especial   atenció   a   les   normes   de   seguretat   i   salut.   

Projecte   Projecte   pràctic   on   s’aplica   el   que   s’ha   après   a   l’assignatura.   



  

  

  

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   

  (%   de   la   nota)   

●              Proves   /   Projecte   (   1/3   d'aquesta   part   seran   proves   i   

documentació   de   projectes   d'informàtica)   

60   %   de   la   nota   

(   2-6   proves   per   avaluació)  

AULA   

Taller   

·                Treballs   i   activitats   proposats   per   fer   a   casa/classe   

·                Activitats   d’aula   individuals   i   en   petit   grup   (drive)   

·                Intervencions   a   classe   

·                Informes   d’activitats   complementàries   

·                Quadern   de   classe     

  

15   %   de   la   nota   

AULA   

informàt 

ica   

·                Treballs   i   activitats   proposats   per   fer   a   classe   

·                Activitats   d’aula   individuals   i   en   petit   grup   (drive)   

·                Intervencions   a   classe   

15   %   de   la   nota   



  

  

Observacions   (procediments   i   actituds   generals   per   a   tot   el   curs):   

Tecnologia:   

Fer  ús  òptim  dels  materials  i  respectar  les  normes  de  seguretat  establertes;  tenir  el  material  preparat  a  l’hora  de  començar  la  classe,  atenció  durant  les  explicacions;  bon                             

comportament;   escriptura   amb   lletra   clara   i   llegible   ;presentació   dels   treballs   i   deures   d’una   manera   clara   i   ordenada;   presentació   dels   treballs   el   dia   assenyalat.   

Informàtica:   

Tenir  el  material  preparat  al  començar  la  classe;  escriptura  amb  lletra  clara  i  llegible;  presentació  dels  treballs  i  deures  d’una  manera  clara  i  ordenada;  atenció  durant  les                             

explicacions.   

PLÀSTICA   

  

  

·                Utilització   del   classroom   

●              Actitud   envers   l’assignatura   10   %   de   la   nota   

OBJECTIUS   MÍNIMS     CONTINGUTS   FONAMENTALS   (prioritzar   els   
procediments)   

CRITERIS   D’AVALUACIÓ     

3r  d’ESO:  Conèixer  els  fonaments  de  la  geometria          

plana.  Aplicar  les  característiques  de  la  llum  i  el  color.            

Comprendre  els  diferents  codis  visuals  i  la  sintaxi  de  la            

Representació  gràfica.  Mescla  de  colors,  diferenciació        

entre  categories  de  colors  (primaris,  secundaris,        

ternaris,  etc...).  Comunicació  visual.  Diferenciació  del        

Adequació  a  les  propostes.  Originalitat.  Capacitat  manual  i          

expressiva.  Correcta  utilització  del  material  específic.  Actitud         



  

  

  

  

VALORS   ÈTICS     

TEMPORALITZACIÓ   

1a   avaluació.   

12   sessions.   

BLOC   1.   ELS   VALORS   ÈTICS   EN   RELACIÓ   AMB   LA   CIÈNCIA   I   LA   TECNOLOGIA   

- Implicacions   ètiques   de   la   ciència   i   la   tecnologia.   

- Principals   perills   de   la   recerca   científica   i   tecnològica.   

- Els   perills   de   la   tecnodependència.   

  

imatge.  Utilitzar  la  proporció  i  la  semblança.  Analitzar          

la   forma   i   el   volum.   

pla  i  el  volum,  i  aplicació  del  clarobscur.  Utilització           

dels  diferents  llenguatges  visuals.  Coneixement  i        

valoració   del   museu   com   a   continent   de   l´obra   d´art.   

  

de  respecte  cap  el  professor  i  els  companys.  Dur  sempre  el             

material   a   classe   i   tenir-ne   cura.   

Instruments   d’avaluació     Criteris   de   qualificació   (%   de   la   nota)   
  

Làmines,   treballs,   exàmens     80%   de   la   nota     

Feina   de   l’alumne   a   classe   20%   de   la   nota     



  

- La   bioètica   i   els   problemes   que   presenta.   

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1. Reconèixer  la  importància  que  té  la  dimensió  moral  de  la  ciència  i  la  tecnologia,  així  com  la  necessitat  d’establir  límits  ètics  i  jurídics                         

amb   la   finalitat   d’orientar-ne   l’activitat   d’acord   amb   els   valors   defensats   per   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

1.1. Entendre   i   valorar   el   problema   de   la   tecnodependència   i   l’alienació   humana   a   la   qual   aquesta   condueix.   

1.2. Utilitzar   els   valors   ètics   continguts   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

1.3. Reconèixer  que,  actualment,  hi  ha  casos  en  què  la  recerca  científica  no  és  neutral,  sinó  que  està  determinada  per  interessos                      

polítics,  econòmics,  etc.,  mitjançant  l’anàlisi  de  la  idea  de   progrés  i  de  la  interpretació  equivocada  que  se’n  fa  quan  els  objectius                       

que   es   pretenen   aconseguir   no   respecten   un   codi   ètic   fonamentat   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

  

2a   avaluació   

10   sessions   

BLOC   2.   LA   DIGNITAT   DE   LA   PERSONA   

- El   concepte   de    persona .   

- Característiques   principals   de   la   persona.   

- La   dimensió   moral   de   la   persona.   

- Desenvolupament   moral   a   l’adolescència.   

- La   intel·ligència   emocional.   

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1. Construir   un   concepte   de    persona    sent   conscients   que   és   indefinible   i   valorar   la   dignitat   de   les   persones   pel   fet   de   ser   lliures.   

  



  

1.1. Comprendre  la  crisi  de  la  identitat  personal  que  sorgeix  a  l’adolescència  i  les  causes  que  la  provoquen  i  descriure  les                      

característiques  dels  grups  que  formen  els  adolescents  i  la  influència  que  exerceixen  sobre  els  membres,  amb  la  finalitat  de                     

prendre   consciència   de   la   necessitat   de   desenvolupar   la   pròpia   autonomia   personal   i   controlar   la   pròpia   conducta.   

1.2. Elabora  conclusions  sobre  la  importància  que  té  per  a  l’adolescent  desenvolupar  l’autonomia  personal  i  tenir  el  control  de  la                     

pròpia   conducta   de   conformitat   amb   els   valors   ètics   lliurement   triats.   

2. Identificar   l’ autonomia    amb   la   finalitat   de   valorar-ne   la   importància   i   aplicar-los   a   la   realització   de   la   vida   moral.   

2.1. Explica   l’autonomia    del   concepte   de    pers ona    com   a   subjecte   autònom   capaç   de   dictar   les   pròpies   normes   morals.   

2.2. Descriure  en  què  consisteix  la  personalitat  i  valorar  la  importància  d’enriquir-la  amb  valors  i  virtuts  ètiques  mitjançant  l’esforç  i                     

la   voluntat   personal.   

2.3. Identifica  en  què  consisteix  la  personalitat  i  els  factors  genètics,  socials,  culturals  i  mediambientals  que  intervenen  a  l’hora  de                     

construir-la   i   aprecia   la   capacitat   d’autodeterminació   en   l’ésser   humà.   

3. Justificar  la  importància  que  té  l’ús  de  la  raó  i  la  llibertat  en  l’ésser  humà  per  determinar  “com  vol  ser”  i  triar  els  valors  ètics  que  vol                             

incorporar   a   la   seva   personalitat.   

3.1. Descriu  i  valora  el  paper  rellevant  de  la  raó  i  la  llibertat  per  configurar,  amb  els  seus  propis  actes,  l’estructura  de  la  seva                         

personalitat.   

3.2. Elabora  una  llista  dels  valors  ètics  que  considera  desitjables  per  integrar-los  a  la  seva  personalitat  i  explica  les  raons  d’aquesta                      

tria   

4. Analitzar   en   què   consisteix   la   intel·ligència   emocional   i   valorar   la   importància   que   té   en   el   desenvolupament   moral   de   l’ésser   humà.   

4.1. Defineix  la  intel·ligència  emocional,  descriu  les  característiques  que  presenta  i  valora  la  importància  que  té  en  la  construcció                    

moral   de   l’ens   humà.   

  



  

4.2. Explica   en   què   consisteixen   les   emocions   i   els   sentiments   i   com   es   relacionen   amb   la   vida   moral   

  

  

BLOC   3.   LA   COMPRENSIÓ,   EL   RESPECTE   I   LA   IGUALTAT   EN   LES   RELACIONS   INTERPERSONALS   

- Dimensió   social   de   la   persona.   

- L’ètica   i   el   dret.   

- La   intel·ligència   emocional   en   les   relacions   interpersonals.   Goleman.   

- L’assertivitat.   

- Les   virtuts   ètiques.   

  

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1. Conèixer  els  fonaments  de  la  naturalesa  social  de  l’ésser  humà   Explica  per  què  l’ésser  humà  és  social  per  naturalesa  i  valora  les                       

conseqüències   que   té   aquest   fet   en   la   seva   vida   personal   i   moral.   

1.1. Reflexiona,   en   petits   grups,   sobre   la   influència   mútua   que   s’estableix   entre   l’individu   i   la   societat.   

1.2. Aporta   raons   que   fonamenten   la   necessitat   d’establir   uns   valors   ètics   que   guiïn   les   relacions   interpersonals.   

1.3. Descriure   i   valorar   la   importància   de   la   influència   de   l’entorn   social   i   cultural   en   el   desenvolupament   moral   de   la   persona   .   

1.4. Distingir,  en  la  persona,  els  àmbits  de  la  vida  privada  i  de  la  vida  pública   — la  primera  regulada  per  l’ètica  i  la  segona,  pel  dret — ,                           

amb   la   finalitat   d’identificar   els   límits   de   la   llibertat   personal   i   de   la   social.   

  

  



  

2. Assenyalar  i  valorar  la  importància  de  les  habilitats  de  la  intel·ligència  emocional  assenyalades  per  Goleman  en  relació  amb  la  vida                      

interpersonal   i   el   vincle   que   mantenen   amb   els   valors   ètics   que   enriqueixen   les   relacions   humanes.   

2.1. Comprèn   la   importància   que   tenen   les   capacitats   de   reconèixer   les   emocions   alienes   i   de   controlar   les   relacions   interpersonals   

2.2. Utilitzar  la  conducta  assertiva  i  les  habilitats  socials  amb  la  finalitat  d’incorporar  a  la  pròpia  personalitat  alguns  valors  i  virtuts                      

ètiques   necessaris   per   desenvolupar   una   vida   social   més   justa   i   enriquidora.   

2.3. Explica   en   què   consisteix   la   conducta   assertiva.   

2.4. Mostra,  en  les  relacions  interpersonals,  una  actitud  de  respecte  cap  als  drets  que  qualsevol  ésser  humà  té  de  sentir,  pensar  i                      

actuar  de  forma  diferent,  d’equivocar-se,  de  gaudir  del  temps  de  descans,  de  tenir  una  vida  privada,  de  prendre  les  pròpies                      

decisions,   etc.,   

2.5. Empra,  en  diàlegs  curts  reals  o  inventats,  habilitats  socials  com  l’empatia,  l’escolta  activa  i  la  interrogació  assertiva,  entre                    

altres,   amb   la   finalitat   d’aprendre   a   utilitzar-les   de   forma   natural   en   la   relació   amb   els   altres.   

2.6. Exercita,  mitjançant  diàlegs  orals,  algunes  tècniques  de  comunicació  interpersonal,  com  la  forma  adequada  de  dir  no,  el  disc                    

ratllat,   el   banc   de   boira,   etc.,   amb   l’objecte   de   dominar-les   i   poder-les   utilitzar   en   el   moment   adequat.   

  

3a   avaluació     

9   sessions   

BLOC   4.   LA   REFLEXIÓ   ÈTICA   

- Ètica   i   moral.   

- La   dimensió   moral   de   l’ésser   humà.   

- Ètica   i   llibertat.   

  



  

- Els   valors   i   les   normes   ètiques.   

  

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1. Distingir   entre   ètica   i   moral,   assenyalar-ne   les   semblances   i   les   diferències.   

2. Reconeix   les   diferències   que   hi   ha   entre   l’ètica   i   la   moral   quant   a   l’origen   i   la   finalitat.   

2.1. Aporta  raons  que  justifiquen  la  importància  de  la  reflexió  ètica  com  una  guia  racional  de  conducta  necessària  en  la  vida  de                       

l’ésser   humà   i   expressa   de   forma   apropiada   els   arguments   en   els   quals   es   fonamenta.   

3. Destacar  el  significat  i  la  importància  de  la  naturalesa  moral  de  l’ésser  humà,  i  prendre  consciència  de  la  necessitat  que  té  de  normes                         

ètiques,   lliurement   i   racionalment   assumides,   com   a   guia   del   seu   comportament.   

3.1. Distingeix  la  conducta  instintiva  de  l’animal  del  comportament  racional  i  lliure  de  l’ésser  humà,  destaca  la  magnitud  de  les  seves                      

diferències   i   valora   les   conseqüències   que   tenen   en   la   vida   de   les   persones.   

3.2. La  llibertat  com  a  l’arrel  de  l’estructura  moral  de  la  persona  i  valorar  el  paper  de  la  intel·ligència  i  la  voluntat  com  a  factors  que                           

incrementen   la   capacitat   d’autodeterminació.   

3.3. Descriu   la   relació   existent   entre   la   llibertat   i   els   conceptes   de    persona    i    estructura   moral .   

3.4. Analitza   la   influència   que   tenen   la   intel.ligència   en   la   llibertat   personal     

3.5. Analitza  alguns  factors  biològics,  psicològics,  socials,  culturals  i  ambientals  que  influeixen  en  el  desenvolupament  de  la                  

intel·ligència   i   la   voluntat,   especialment   el   paper   de   l’educació,.   

3.6. Justificar   i   apreciar   el   paper   dels   valors   en   la   vida   personal   i   social.   

Explica   què   són   els   valors,   les   seves   característiques   i   valora   la   importància   que   tenen   en   la   vida   individual   i   col·lectiva   de   les   persones.   

3.7. Cerca    informació   sobre   l’existència   de   diferents   classes   de   valors,   com   els   religiosos,   els   afectius,   els   intel·lectuals,   els   vitals,   etc.   

  



  

3.8. Elabora,   en   grup,   una   jerarquia   de   valors   i   explica   la   seva   fonamentació.     

  

BLOC   5.   LA   JUSTÍCIA   I   LA   POLÍTICA   

- La   relació   entre   l’ètica,   la   justícia   i   la   política   

- L’estat   de   dret   i   la   divisió   de   poders.   

- La   participació   ciutadana   en   la   vida   política.   

- Fonaments   ètics   de   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

- Fonaments   ètics   de   la   Constitució   espanyola   de   1978.   

- Fonaments   ètics   de   la   Unió   Europea.   

  

Criteris   avaluació   i    estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

1. Comprendre   i   valorar   la   importància   de   la   relació   existent   entre   els   conceptes   d’ ètica ,    política    i    justícia     

2. Identificar   els     valors   ètics   i   cívics.    Semblances   i   les   diferències   i   les   relacions   que   hi   ha   entre   aquests   valors.   

3. Entendre    la   justícia   com   el   valor   ètic   en   el   qual   es   fonamenta   la   legitimitat   de   l’Estat   i   la   relació   que   manté   amb   la   felicitat   i   el   bé   comú.   

4. Justificar   racionalment   la   necessitat   dels   valors   i   principis   ètics   continguts   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.     

5. Fonamenta  racionalment  i  èticament  l’elecció  de  la  democràcia  com  un  sistema  que  està  per  damunt  altres  formes  de  govern  pel  fet                       

d’incorporar,   com   a   principis,   els   valors   ètics   assenyalats   en   la   Declaració   universal   dels   drets   humans.   

5.1. Defineix   el   concepte   d’ estat   de   dret    i   el   relaciona   amb   la   defensa   dels   valors   ètics   i   cívics   en   la   societat   democràtica.   

5.2. Descriu   el   significat   dels   conceptes   de    democràcia ,    ciutadà ,    sobirania ,    autonomia   personal ,    igualtat ,    justícia ,    representativitat ,   etc.,   

5.3. Reconèixer   la   necessitat   de   la   participació   activa   dels   ciutadans   en   la   vida   política   de   l’Estat   amb   la   finalitat   d’evitar   els   riscs   

  



  

d’una   democràcia   que   violi   els   drets   humans.   

5.4. El   deure   moral   i   civil    dels   ciutadans   de   participar   activament   en   l’exercici   de   la   democràcia.   

5.5. Riscs   que   existeixen   als   governs   democràtics   quan   no   es   respecten   els   valors   ètics   de   la   Declaració   universal   dels   drets   humans,     

  

INSTRUMENTS   AVALUACIÓ   

1. Es   realitzarà   un   control   com   a   mínim   per   avaluació   

2. Els   alumnes   realitzaran   treballs   en   grup   amb   exposicions   orals   sobre   temàtiques   proposades   pel   professor.   

3. Confecció   d’un   quadern   amb   totes   les   activitat   diàries.   

4. Visionat   d'alguna   pel·lícula   o   audiovisual   i   elaboració   d’un   treball   

5. Actituds   vers   l’àrea,   respecte   al   professor   i   als   companys   

  

CRITERIS   DE   CORRECCIÓ,   PONDERACIÓ   I   PROMOCIÓ   

- Els   treballs   escrits    han   de   ser   estructurats   i   contenir   reflexions   i   arguments   coherents   amb   sentit   crític   i   qüestionador..   

- Es   valorarà   l’ordre,    la   neteja   i   la   cura   en   les   feines   presentades.   

  

  

CRITERIS   QUALIFICACIÓ   

Proves   escrites,   treballs   i   quadern   de   classe   60%   

Actitud   i   participació     40%   

  

  



  

  

  

  

2.   PROGRAMA   DE   REFORÇ   DE   L’APRENENTATGE   PER   A   4T   D’ESO   (PRAQ)   

ÀMBIT   LINGÜÍSTIC   I   SOCIAL   

  

  

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   (%de   la   nota)   

Proves   escrites   (3   per   cada   avaluació   i   per   cada   assignatura))   
  

55   %   

Quadern   de   classe   :   presentació   de   les   activitats   i   esquemes,   ortografia,   presentació   
clara   i   ordenada,   i   presentació   el   dia   assenyalat,   correcció   d’exercicis.   

30   %   

Assistència:   un   15%   de   faltes   injustificades   sobre   el   total   d’hores   lectives   suposarà   la   
pèrdua   de   l’avaluació   contínua.   

  Actitud:   3   incidències   greus   en   una   avaluació   suposarà   la   pèrdua   de   l’avaluació   
contínua.   

  

15   %   



  

  

  

  

  

  

Temporalització   
1A   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   1   

4   setmanes   

40   sessions   

Història.   El   segle   XVIII:   la   crisi   de   l’Antic   Règim   

Causes   de   la   crisi   de   l’Àntic   Règim   

Creixement   econòmic   i   desenvolupament   burgès   

Els   primers   sistemes   parlamentaris   

La   Il·lustració   contra   l’Àntic   Règim   

La   monarquia   borbònica   a   Espanya   

Les   Illes   Balears   en   el   segle   XVIII   

  

Castellano   

Lectura:    La   isla   del   tesoro    (R.   L.   Stevenson)   

Léxico:   El   léxico   del   castellano.   Los   extranjeros   

Gramática:   El   enunciado   y   sus   clases   

Ortografía:   Reglas   ortográficas   generales   

Literatura:   La   literatura   del   siglo    XVIII   

    

Català   

Història   

-   Identificar   els   trets   de   l’Antic   Règim.   

-   Reconèixer   la   Il.lustració   i   l’Enciclopèdia   

-   Conèixer   el   sistema   parlamentari   anglès.   

-   Conèixer   la   monarquia   borbònica   a   Espanya   i   els   

progressos   científics.   

  

  

Castellano   

-   Conocer   etimologías   de   palabras   referidas   a   extranjeros.   

-   Conocer   los   tipos   de   enunciados.   

-   Aplicar   las   reglas   ortográficas   generales.   

-   Identificar   la   literatura   del   siglo   XVIII.   

-    Practicar   dictados.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

  



  

  

  

Lèxic:   El   lèxic   procedent   del   llatí.   Els   llatinismes   

Gramàtica:   Els   components   de   l’oració.   Els   sintagmes   

Ortografia:   Els   sons   i   les   grafies   

Comunicació:   La   variació   lingüística   i   l’estàndard   

Català   

-   Definir   paraules   patrimonials,   cultismes   i   llatinismes.   

-   Relacionar   llatinismes.   

-   Identificar   els   sons   i   grafies   del   català.   

-   Conèixer   la   variació   lingüística   i   l’estàndard.   

-   Fer   dictats.   

Temporalització   
1a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   2   

4   setmanes   

         40   sessions   

Les   revolucions   liberals   (1789-1871)   

El   naixement   dels   EE   UU   de   Norteamèrica   

La   Revolució   francesa   

L’imperi   de   Napoleó   

Restauració   i   liberalisme   

La   societat   en   l’època   de   las   revolucions   

La   Primera   Revolució   Industrial   

Las   arts   en   la   França   revolucionària     

Castellano   

Lectura:    La   isla   del   tesoro    (R.   L.   Stevenson)   

Léxico:   La   renovación   del   lèxico.   La   medicina   

Gramática:   La   oración.   Sujeto   y   predicado   

Ortografía:   Principios   de   acentuación   

Literatura:   La   literatura   romántica   

Història   

-   Identificar   la   revolució   americana.   

-   Explicar   les   causes   de   la   revolució   francesa.   

-   Reconèixer   les   etapes   de   la   revolució   francesa.   

-   Identificar   les   onades   revolucionàries   i   la   revolució   

industrial   

  

Castellano   

-   Conocer   el   origen   latino   del   castellano.   

-   Identificar   sujetos   y   predicados.   

-   Aplicar   los   principios   de   acentuación.   

-   Identificar   la   literatura   romàntica.   

  

Català   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

   Català   

Lèxic:   El   canvi   semàntic:   significant   i   significat   

Gramàtica:   La   oració.   Subjecte   i   predicat   

Ortografia:   Les   síl.labes,   l’accentuació   i   la   dièresi   

Comunicació:   Les   varietats   diafàsiques   

Literatura:   La   Renaixença   

-   Reconèixer   els   llatinismes.   

-   Identificar   subjectes   i   predicats.   

-   Aplicar   principis   d’accentuació.   

-   Identificar   les   varietats   diafàsiques.   

-   Identificar   els   trets   de   la   Renaixença.   

  

Temporalització   
1a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables     Competències   Clau  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   3   

  4   setmanes   

         40   sessions   

L’Espanya   del   segle   XIX   

La   implantació   del   liberalisme   a   Espanya   

La   independència   de   l’Amèrica   espanyola   

Isabel   II   i   l’Estat   liberal   (1833-1868)   

El   Sexenni   Democràtic   (1868-1874)   

Goya   

Castellano   

Lectura:    La   isla   del   tesoro    (R.   L.   Stevenson)   

Léxico:   La   renovación   del   lèxico.   Palabras   lejanas   

Gramática:   Los   complementos   verbales   

Ortografía:   Acentuación   de   diftongos,   triftongos,   hiatos;   

el   acento   diacrítico.   

Literatura:   La   literatura   realista.   

   Català   

Història   

-    Conèixer   la   guerra   de   la   Independència.   

-   Explicar   la   Constitució   de   1812.   

-   Conèixer   el   sexenni   revolucionari.   

-   Identificar   el   liberalisme   del   segle   XIX   i   la   independència   

de   l’Amèrica   espanyola   .     

  

Castellano   

-   Reconocer   la   renovación   del   léxico.   

-   Reconocer   los   complementos   verbales.   

-   Aplicar   la   acentuación   de   diptongos,   triptongos,   hiatos,   y   

el   acento   diacrítico   

-   Conocer   la   literatura   realista.   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Lèxic:   El   canvi   semàntic:   significant   i   significat   

Gramàtica:   Els   complements   verbals   

Ortografia:   Acentuación   diacrítica   

Comunicació:   Les   varietats   diatòpiques   

Literatura:   La   literatura   realista   

Català   

-   Conèixer   el   canvi   semàntic.   

-   Analitzar   complements   verbals.   

-   Aplicar   principis   de   l’accent   diacrític..   

-   Conèixer   les   varietats   diatòpiques.   

-   Conèixer   els   trets   de   la   literatura   realista.   

Temporalització   
2a   AVALUACIÓ   

11   setmanes   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables     Competències   Clau  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   4   

  4   setmanes   

         40   sessions   

El   món   entre   dos   segles   

El   nacionalisme   

El   moviment   obrer   

El   colonialisme   

La   Segona   Revolució   Industrial   

La   Primera   Guerra   Mundial   

L’art   a   la   segona   meitat   del   segle   XIX   

Castellano   

Lectura:    Las   aventuras   de   Huck   Finn    (Mark   Twain)   

Léxico:   Abreviaciones   léxicas.   Deportes   y   juegos   

Gramática:    Yuxtaposición   y   coordinación   

Ortografía:   Signos   que   delimitan   enunciados   

Literatura:   La   literatura   modernista   

-   Conèixer   el   nacionalisme.   

-   Reconèixer   el   moviment   obrer.   

-   Conèixer   les   causes   de   la   1a   Guerra   Mundial   

-   Conèixer   el   desenvolupament   de   la   1ª   Guerra   Mundial.   

-  Identificar  el  colonialisme,  la  2ª  Revolució  Industrial          

l’art   de   meitat   del   segle   XIX.     

  

Castellano   

-   Conocer   las   abreviaciones   léxicas.   

-   Conocer   la   yuxtaposición   y   la   coordinación.   

-   Aplicar   los   signos   que   delimitan   enunciados.   

-   Conocer   la   literatura   modernista.   

    Català   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Català   

Lèxic:   Les   abreviacions   

Gramàtica:   Les   oracions   coordinades   i   juxtaposades   

Ortografia:   Les   oclusives   a   final   de   síl.laba   

Comunicació:   Les   varietats   diastràtiques   

Literatura:   El   Modernisme   

-   Identificar   les   abreviacions   lèxiques.   

-   Reconèixer   les   oracions   coordinades   i   juxtaposades.   

-   Aplicar   normes   de   les   oclusives   a   final   de   síl.laba.   

-   Identificar   les   varietats   diastràtiques.   

-   Reconèixer   el   Modernisme.   

Temporalització   
2a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   5   

4   setmanes   

40   sessions   

  

Restauració   i   Primo   de   Rivera   

El   sistema   polític   de   la   Restauració   

La   crisi   de   la   Restauració:   el   desastre   de   1898   

Els   nacionalismes   i   el   moviment   obrer   

La   crisi   del   1917   y   la   dictadura   de   Primo   

Les   Illes   Balears   en   el   canvi   de   segle     

  

Castellano   

Lectura:    Las   aventuras   de   Huck   Finn    (Mark   Twain)   

Léxico:   Préstamos   y   extranjerismos.   Delincuencia   y   muerte  

Gramática:   La   subordinació.   Enlaces   subordinantes   

Ortografia:   Dos   puntos   y   comillas.   La   raya   y   los   parèntesis   

Literatura:   La   generación   del   98   

   Història   

-   Reconèixer   la   Restauració.   

-   Identificar   el   Desastre   de   1898.   

-   Conèixer   la   Dictadura   de   Primo   de   Rivera.   

-   Identificar   nacionalismes   i   moviment   obrer   

  

  

Castellano   

-   Reconocer   los   préstamos   y   barbarismos.   

-   Reconocer   la   subordinación.   

-   Conocer   los   dos   puntos,   comillas,    raya   y   paréntesis.   

-   Conocer   la   Generación   del   98 .   

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

  

   Català   

Lèxic:   Els   neologismes:   manlleus   i   calcs.   

Gramàtica:   Les   preposicions   

Ortografia:   Les   grafies    j/g    i    tj/tg   

Comunicació:   Les   varietats   diacròniques   

Literatura:   Les   avantguardes   

  

Català   

-   Reconèixer   els   manlleus   i   barbarismes.   

-   Reconèixer   la   subordinació.   

-   Identificar   les   grafies    j/g    i    tj/tg.   

-    Identificar   les   varietats   diacròniques   

-   Identificar   els   trets   del   Noucentisme.   

Temporalització   
2a   AVALUACIÓ   

  

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   6   

4   setmanes   

L’època   de   les   grans   crisis   

La   revolució   russa   

La   crisi   del   1929   

El   feixismes   i   la   dictadura   estalinista   

La   Segona   Guerra   Mundial   

L’art   contemporani   

  
Castellano   

Lectura:    Las   aventuras   de   Huck   Finn    (Mark   Twain)   

Léxico:   La   sinonimia,   hiperonimia   e   hiponimia.   Ropa   y   moda   

Gramàtica:   La   subordinación   sustantiva   

Ortografía:   La   grafia    x   

Història   

-   Conèixer   feixismes   i   dictadura   estalinista.   

-   Conèixer   les   causes   de   la   2a   GM.   

-   Conèixer   el   desenvolupament   de   la   2a   GM.   

-   Identificar   la   revolució   russa,   el   Crack   de   1929   i   l’art   

contemporani     

  

Castellano   

-   Reconocer   la   sinonimia.     

-   Reconocer   la   subordinación   sustantiva.   

-   Aplicar   la   grafía   x.   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

40   sessions   Literatura:   el   Novecentismo   y   la   generación   del   27   

  
Català   
Lèxic:   Els   sinònims.   Camps   semàntics   i   camps   associatius   

Gramàtica:   Les   oracions   subordinades   substantives   

Ortografia:   La   grafia    x   

Comunicació:   Conceptes   bàsics   de   la   sociolingüística.   

Literatura:   El   Noucentisme.   La   novel.la   abans   del   1936   

-   Conocer   la   literatura   de   entreguerras.   

  

Català   

-   Reconèixer   els   sinònims   

-   Aplicar   la   subordinació   substantiva.   

-   Aplicar   la   grafia    x .   

-   Conèixer   conceptes   de   sociolingüística.   

-   Identificar   el   Noucentisme   i   la   novel.la   abans   del   36   

Temporalització   
3a   AVALUACIÓ   

12   setmanes   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   7   

4   setmanes   

40   sessions   

Història.   La   República   i   la   dictadura   de   Franco   

La   Segona   República   

La   Guerra   Civil   

La   República   i   la   Guerra   a   les   Illes   Balears   

La   dictadura   del   general   Franco   

Economia   i   societat   durant   el   franquisme   

Les   Illes   Balears   durant   el   franquisme   

  

Castellano   

Lectura:    El   perro   de   los   Baskerville    (A.   C.   Doyle)   

Léxico:   La   antonimia.   Edificios   y   religión   

Història   

-    Conèixer   la   Segona   República   Espanyola.   

-   Explicar   les   causes   de   la   Guerra   Civil.   

-   Indicar   las   fases   de   la   Guerra   Civil   Espanyola.   

-   Conèixer   la   Dictadura   de   Franco.   

-   Conèixer   la   societat   durant   el   Franquisme   i   les   Balears   

d’aquesta   època     

   Castellano     

-   Conocer   la   antonimia.   

-   Conocer   la   subordinación    adjetiva.   

-   Aplicar   las   grafías    y / ll    y   sus   parónimos   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

  
  

Gramàtica:   La   subordinación   adjetiva   

Ortografía:   La   grafía    y    la   grafia    ll.    Parónimos   con    ll    y   con    y   

Literatura:    La   novela   en   el   franquismo   

Català   

Lèxic:   Antonímia   

Gramàtica:   Les   oracions   subordinades   adjectives   

Ortografia:   Les   grafies    tx    i    ig   

Comunicació:   El   procés   de   normativització   

Literatura:   Novel.la   i   conte   de   postguerra   

-   Conocer   la   novela   durante   el   franquismo.   

Català   

  -   Reconèixer   l’antonímia.   

-   Reconèixer   les   subordinades   adjectives.   

-   Aplicar   normes   de   les   grafies    tx    i    ig .  

-   Conèixer   el   procés   de   normativització.   

-   Conèixer   la   novel.la   i   el   conte   de   postguerra.   

Temporalització   
3a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   8   

    4   setmanes   

    40   sessions   

Guerra   Freda   i   descolonització   

La   política   de   blocs   i   la   Guerra   Freda   

El   procés   de   descolonització   (1945-1965)   

La   desaparició   del   bloc   comunista   

Un   nou   ordre   mundial   

L’art   contemporani   a   les   Illes   Balears   

  

    

Castellano   

Lectura:    El   perro   de   los   Baskerville    (A.   C.   Doyle)   

Léxico:   La   homonimia   y   la   paronimia.   Política   y   guerra.   

Gramàtica:   La   subordinación   adverbial   I   

Ortografía:   Homófonos   con    h    y   sin    h;    con    b    i   con    v   

Literatura:   La   lírica   y   el   teatro   en   el   franquismo   

    

Català   

Lèxic:   La   polisèmia   i   l’homonímia     

Gramàtica:   L’oració   subordinada   adverbial   I   

Ortografia:   La   essa   sorda   i   la   essa   sonora;    b/v   

Literatura:   la   poesia   simbolista   i   la   poesia   realista   

Història   

-   Explicar   la   política   de   blocs   i   la   Guerra   Freda.   

-   Explicar   la   Descolonització.   

-   Explicar   la   desaparició   del   bloc   comunista.   

-   Conèixer   la   Unió   Europea   

-   Pel.lícula:    El   puente   de   los   espías,   13   días   y   Red   Army.   

  

  

Castellano     

-   Conocer   la   homonimia   y   la   paronimia.   

-   Conocer   la   subordinación   adverbial.   

-   Conocer   los   homófonos   con    h    y   sin    h;    b    /    v   

-    Conocer   la   lírica   y   el   teatro   en   el   franquismo.   

  

  

Català  
-   Comprendre   la   polisèmia   i   l’homonímia.   

-   Conèixer   les   subordinades   adverbials.   

-   Conèixer   les   consonants   que   no   sonen.    B/v   

-   Reconèixer   la   poesia   simbolista   i   realista.   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

Temporalització   
3a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unitat   9   

3   setmanes   

30   sessions   

  
  

Transició   i   democràcia   a   Espanya   

La   Transició   democràtica   

La   constitució   de   1978   

La   democràcia   consolidada   

Els   canvis   en   l’economia   i   en   la   societat   

Les   Illes   Balears   en   l’època   democràtica   

  

Castellano   

Lectura:    El   perro   de   los   Baskerville    (A.   C.   Doyle)   

Léxico:  Locuciones  i  modismos.  Palabras  tabú  i  eufemismos.          

Trabajo,   música   y   fiesta   

Gramática:   La   subordinación   adverbial   (II)   

Ortografía:   Las   mayúsculas     

Literatura:   La   literatura   actual   

Català   

Lèxic:   Lèxic:   La   precisió   lèxica.   Les   paraules   tabú   

Gramàtica:   L’oració   subordinada   adverbial   (II)   

Ortografia:   Les   consonants   que   no   sonen.   Les   majúscules   

Comunicació:   El   procés   de   normativització   

Literatura:   La   prosa,   la   poesía   i   el   teatre   actuals   

Història   

-   Conèixer   la   Transició   Democràtica.   

-   Explicar   la   Constitució   de   1978.   

-   Explicar   l’Espanya   democrática.     

-  Pel.lícules:   American  History  X,  La  noche  más  oscura,  El            

marciano,   Gravity,   Interstellar.   

  

Castellano   

-   Conocer   las   locuciones,   los   modismos   y   los   eufemismos.   

-   Conocer   la   subordinación   adverbial.   

-   Aplicar   normes   de   las   mayúsculas.   

-   Reconocer   la   literatura   actual.   

  

  

Català   

-   Conèixer   les   paraules   tabú   i   els   eufemismes.   

-   Conèixer   les   subordinades   adverbials.   

-   Aplicar   principis   de   les   majúscules.   

-   Conèixer   el   procés   de   normativització.   

-   Conèixer   la   poesia,   la   prosa   i   el   teatre   actuals.   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

TECNOLOGIA   

   

  

2a   AVALUACIÓ   

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

INTERNET   Analitza  i  descriu  els  elements  que  componen  les  xarxes           
informàtiques.   

Coneix  com  funciona  internet  i  els  elements  que  intervenen:  la            
connexió,   els   routers,   l’adreça   IP,   etc.   

Coneix  i  emprar  el  funcionament  del  correu  electrònic,  els           
servidors   i   les   llistes   de   distribució.   

Analitza  i  empra  els  cercadors  i  altres  serveis  d’Internet  (blocs,           
viquipèdia,  fòrums,  streaming  de  continguts,       
videoconferències,   etc.).   

TECNOLOGIES  DE  LA  INFORMACIÓ  I  LA        
COMUNICACIÓ   

Descripció   dels   elements   i   dispositius   de   comunicació   amb   fil   i   sense   fil.   

Descriu  els  elements  i  els  sistemes  fonamentals  que  s’utilitzen           
en   la   comunicació   amb   fil   i   sense   fil.   



  

  

Tipus   de   xarxes   de   comunicació.   

Publicació   i   intercanvi   d’informació   en   mitjans   digitals.   

Conceptes   bàsics   i   introducció   als   llenguatges   de   programació.   

Ús   d’ordinadors   i   altres   sistemes   d’intercanvi   d’informació   d’ús   quotidià.   

Descriu  les  diferents  formes  de  connexió  emprades  en  la           
comunicació   entre   dispositius   digitals.   

Localitza,  intercanvia  i  publica  informació  a  través  d’Internet          
emprant  serveis  de  localització,  comunicació  intergrupal  i         
gestors   de   transmissió   de   so,   imatge   i   dades.   

Coneix  les  mesures  de  seguretat  aplicables  a  cada  situació  de            
risc.   

Desenvolupa  un  programa  informàtic  senzill  per  resoldre         
problemes   utilitzant   un   llenguatge   de   programació.   

Usa  l’ordinador  com  a  eina  d’adquisició  i  interpretació  de           
dades,  i  com  a  realimentació  d’altres  processos  utilitzant  les           
dades   obtingudes.   

1a   AVALUACIÓ   

Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

INSTAL·LACIONS   EN   HABITATGES   

Instal·lacions  característiques  d’un  habitatge:  instal·lació  elèctrica,  aigua         
sanitària   i   evacuació   d’aigües.   

Diferencia   les   instal·lacions   típiques   en   un   habitatge.   



  

  

Altres   instal·lacions:   calefacció,   gas,   aire   condicionat   i   domòtica.   

Normativa,   simbologia,   anàlisi   i   muntatge   d’instal·lacions   bàsiques.   

Estalvi   energètic   en   un   habitatge.   Arquitectura   bioclimàtica.   

Interpreta  i  empra  simbologia  d’instal·lacions  elèctriques,        
calefacció,  subministrament  i  sanejament  d’aigua,  aire        
condicionat   i   gas.   

Dissenya  amb  ajuda  de  programari  les  instal·lacions  per  a  un            
habitatge   tipus   amb   criteris   d’eficiència   energètica.   

Fa  muntatges  senzills  i  n’experimenta  i  n’analitza  el          
funcionament.   

Proposa  mesures  de  reducció  del  consum  energètic  per  a  un            
habitatge.   

ELECTRÒNICA   
Electrònica   analògica.   Components   bàsics.   
Anàlisi,   muntatge   i   simbologia   de   circuits   electrònics   senzills.   

  
Electrònica   digital.   
Aplicació  de  l’àlgebra  de  Boole  a  problemes  tecnològics  bàsics.  Portes            
lògiques.   
Ús   de   simuladors   per   analitzar   el   comportament   dels   circuits   electrònics.   

Descriu  el  funcionament  d’un  circuit  electrònic  format  per          
components   elementals.   

Explica  les  característiques  i  les  funcions  de  components          
electrònics   bàsics:   resistència,   condensador,   díode   i   transistor.  

Empra  simuladors  per  dissenyar  i  analitzar  circuits  analògics         
bàsics,   i   fa   servir   simbologia   adequada.   

Munta   circuits   electrònics   bàsics   dissenyats   prèviament.   

Fa   operacions   lògiques   emprant   l’àlgebra   de   Boole.   



  

  

Relaciona   plantejaments   lògics   amb   processos   tècnics.   

Resol  problemes  tecnològics  senzills  mitjançant  portes        
lògiques.   

Analitza   sistemes   automàtics   i   en   descriu   els   components.   

Munta   circuits   senzills.   

3a   AVALUACIÓ   

Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

PNEUMÀTICA   I   HIDRÀULICA   

Descripció  i  anàlisi  dels  sistemes  hidràulics  i  pneumàtics,  dels  seus            
components   i   dels   principis   físics   de   funcionament.   

Disseny   i   simulació   de   circuits   bàsics   emprant   simbologia   específica.   

Aplicació   en   sistemes   industrials.  

Descriu  les  principals  aplicacions  de  les  tecnologies         
hidràulica   i   pneumàtica.   

Identifica  i  descriu  les  característiques  i  el  funcionament          
d’aquest   tipus   de   sistemes.   

Empra  la  simbologia  i  la  nomenclatura  per  representar          
circuits   amb   la   finalitat   de   resoldre   un   problema   tecnològic.   

Munta  circuits  pneumàtics  i  hidràulics  senzills  amb         
components   reals   o   mitjançant   simulació.   



  

   
  

  

CONTROL   I   ROBÒTICA   

Sistemes   automàtics.   Components   característics   de   dispositius   de   control.   

Disseny   i   construcció   de   robots   senzills.   

L’ordinador  com  a  element  de  programació  i  control.  Llenguatges  bàsics  de             
programació.   

Aplicació  de  targetes  controladores  en  l’experimentació  amb  prototips          
dissenyats.   

  

Analitza  el  funcionament  d’automatismes  en  diferents        
dispositius  tècnics  habituals  i  diferencia  entre  els  sistemes  de           
control   d’enllaç   obert   i   tancat.   

Representa   i   munta   automatismes   senzills.   

Desenvolupa  un  programa  per  controlar  un  sistema         
automàtic  o  un  robot  que  funcioni  de  forma  autònoma  en            
funció   de   la   realimentació   que   rebi   de   l’entorn.   

Instruments   d’avaluació   Criteri   de   qualificació   

  (%   de   la   nota)   

- Proves   escrites   (   mínim   2)   

- Proves   /   Projecte   (   1/3   d'aquesta   part   seran   proves   i   documentació   de   

projectes   fets   amb   ordinador)   

60%   de   la   nota   

(mínim   2;   1/3   seran   proves   i   documentació   de   projectes   que   es   faci   amb   ordinador)   



  

  

MATEMÀTIQUES   APLICADES     

ORGANITZACIÓ   I   SEQÜENCIACIÓ   DE   CONTINGUTS,   CRITERIS   D’AVALUACIÓ   I   ESTÀNDARDS   
D’APRENENTATGE   AVALUABLES   

  

El  currículum  de  l’àrea  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  s’agrupa  a  diversos  blocs.  Els  continguts,  els  criteris                    

d’avaluació   i   els   estàndards   d’aprenentatge   es   formulen   per   a   4t   d’Educació   Secundària.   

A  la  seva  redacció  es  respectarà  la  numeració  dels  criteris  d’avaluació  i  dels  estàndards  d’aprenentatge  tal  com  apareix  al  Reial  Decret                       

1105/2014,   de   26   de   desembre,   pel   qual   s’estableix   el   currículum   bàsic   d’Educació   Secundària   Obligatòria   i   del   Batxillerat.   

  

- Treballs   proposats   per   fer   a   casa/   classe   

- Activitats   d’aula   individuals   i   en   petit   grup   (drive)   

- Intervencions   a   classe  

- Informes   d’activitats   complementaries   

- Quadern   de   classe   (i   de   taller)   

- Ús   del   classroom   feines   d’informàtica   fetes   a   l’aula/casa.   

- Per   als   alumnes   que   duguin   suspeses   avaluacions   anteriors:   quadern   de   

classe   d’aquestes   avaluacions   millorat   (   i/o   feines   opcionals)   

- Actitud   envers   de   l’assignatura:   puntualitat,   comportament   ,   interès.   

  

  

  40   %   de   la   nota   

  



  

1ª   Avaluació.   Durada   14   setmanes   

BLOC   1.   Processos,   mètodes   i   actituds   en   Matemàtiques   

Continguts   

- Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   

- Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat  (gràfic,  numèric,  algebraic,  etc.),  reformulació  del                  

problema,   resoldre   subproblemes,   recompte   exhaustiu,   començar   per   casos   particulars   senzills,   cercar   regularitats   i   lleis,   etc.   

- Reflexió  sobre  els  resultats:  revisió  de  les  operacions  utilitzades,  assignació  d’unitats  als  resultats,  comprovació  i  interpretació  de                   

les   solucions   en   el   context   de   la   situació,   recerca   d’altres   formes   de   resolució,   etc.   

- Plantejament   d’investigacions   matemàtiques   escolars   en   contextos   numèrics,   geomètrics,   funcionals,   estadístics   i   probabilístics.   

- Pràctica   dels   processos   de   matematització   i   modelització,   en   contextos   de   la   realitat   i   en   contextos   matemàtics.   

- Confiança   en   les   mateixes   capacitats   per   desenvolupar   actituds   adequades   i   afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

- Utilització   de   mitjans   tecnològics   en   el   procés   d’aprenentatge   per   a:   

a)    la   recollida   ordenada   i   l’organització   de   dades.   

b)    l’elaboració   i   la   creació   de   representacions   gràfiques   de   dades   numèriques,   funcionals   o   estadístiques.   

c)  facilitar  la  comprensió  de  propietats  geomètriques  o  funcionals  i  la  realització  de  càlculs  de  tipus  numèric,  algebraic  o                     

estadístic.   

d)    el   disseny   de   simulacions   i   l’elaboració   de   prediccions   sobre     

situacions   matemàtiques   diverses.   

  



  

e)    l’elaboració   d’informes   i   documents   sobre   els   processos   duts   a   terme   i   els   resultats   i   conclusions   obtinguts.   

f   )    comunicar   i   compartir,   en   entorns   apropiats,   la   informació   i   les   idees   matemàtiques.   

Criteris   d’avaluació     

1. Expressar   verbalment,   de   forma   raonada,   el   procés   seguit   en   la   resolució   d’un   problema.   

2. Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de  problemes,  realitzant  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les                   

solucions   obtingudes.   

3. Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi,  per  trobar  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques,  en  contextos  numèrics,  geomètrics,                   

funcionals,   estadístics   i   probabilístics,   valorant   la   seva   utilitat   per   fer   prediccions.   

4. Aprofundir   en   problemes   resolts   plantejant   petites   variacions   en   les   dades,   altres   preguntes,   altres   contextos,   etc.   

5. Elaborar   i   presentar   informes   sobre   el   procés,   els   resultats   i   les   conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació   

6. Desenvolupar  processos  de  matematització  en  contextos  de  la  realitat  quotidiana  (numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics  o                 

probabilístics)   a   partir   de   la   identificació   de   problemes   en   situacions   problemàtiques   de   la   realitat.   

7. Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre  problemes  de  la  realitat  quotidiana,  avaluant  l’eficàcia  i  les                    

limitacions   dels   models   utilitzats   o   construïts.   

8. Desenvolupar   i   conrear   les   actituds   personals   inherents   a   la   tasca   matemàtica.   

9. Superar   bloquejos   i   inseguretats   davant   de   la   resolució   de   situacions   desconegudes.   

10. Reflexionar   sobre   les   decisions   preses,   aprenent   d’això   per   a   situacions   similars   futures   

11. Fer  servir  les  eines  tecnològiques  adequades,  de  forma  autònoma,  realitzant  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics,  fent                  

representacions  gràfiques,  recreant  situacions  matemàtiques  mitjançant  simulacions  o  analitzant  amb  sentit  crític  situacions               

diverses   que   ajudin   la   comprensió   de   conceptes   matemàtics   o   la   resolució   de   problemes.   

  



  

12. Utilitzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  de  manera  habitual  en  el  procés  d’aprenentatge,  cercant,  analitzant  i                     

seleccionant  informació  rellevant  a  Internet  o  en  altres  fonts,  elaborant  documents  propis,  fent  exposicions  i  argumentacions  dels                   

mateixos,   i   compartint   aquests   en   entorns   apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

  

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

   1.1.     Expressa   verbalment,   de   forma   raonada,   el   procés   seguit   en   la   resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

   2.1.     Analitza   i   comprèn   l’enunciat   dels   problemes   (dades,   relacions   entre   les   dades,   context   del   problema).   

   2.2.     Valora   la   informació   d’un   enunciat   i   la   relaciona   amb   el   nombre   de   solucions   del   problema.   

   2.3.     Realitza   estimacions   i   elabora   conjectures   sobre   els   resultats   dels   problemes   a   resoldre,   valorant   la   seva   utilitat   i   eficàcia.   

 2.4.  Utilitza  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució  de  problemes,  reflexionant  sobre  el  procés  de                     

resolució   de   problemes.   

 3.1.  Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions  de  canvi,  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,                  

estadístics   i   probabilístics.   

 3.2.  Utilitza  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  realitzar  simulacions  i  prediccions  sobre  els  resultats  esperables,  valorant  la                    

seva   eficàcia   i   idoneïtat.   

 4.1.  Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el  procés  de  resolució  i  els  passos  i  idees  importants,  analitzant                       

la   coherència   de   la   solució   o   cercant   altres   formes   de   resolució.   

 4.2.  Es  planteja  nous  problemes  a  partir  d’un  de  resolt:  variant  les  dades,  proposant  noves  preguntes,  resolent  altres  problemes                      

semblants,   plantejant   casos   particulars   o   més   generals   d’interès,   i   establint   connexions   entre   el   problema   i   la   realitat.   

  



  

 5.1.  Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions  obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,                     

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

   6.1.     Identifica   situacions   problemàtiques   de   la   realitat,   susceptibles   de   contenir   problemes   d’interès.   

 6.2.  Estableix  connexions  entre  un  problema  del  món  real  i  el  món  matemàtic:  identificant  el  problema  o  problemes  matemàtics                      

que   són   subjacents   en   ell   i   els   coneixements   matemàtics   necessaris.   

 6.3.  Utilitza,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la  resolució  d’un  problema  o  problemes  dins  del                     

camp   de   les   matemàtiques.   

   6.4.     Interpreta   la   solució   matemàtica   del   problema   en   el   context   de   la   realitat.   

 6.5.  Realitza  simulacions  i  prediccions,  en  el  context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les  limitacions  dels  models,  proposant                     

millores   que   augmentin   la   seva   eficàcia.   

   7.1.     Reflexiona   sobre   el   procés   i   obté   conclusions   sobre   ell   i   els   seus   resultats.   

 8.1.  Desenvolupa  actituds  adequades  per  al  treball  en  matemàtiques:  esforç,  perseverança,  flexibilitat  i  acceptació  de  la  crítica                    

raonada.   

 8.2.  Es  planteja  la  resolució  de  reptes  i  problemes  amb  la  precisió,  cura  i  interès  adequats  al  nivell  educatiu  i  a  la  dificultat  de  la                            

situació.   

   8.3.     Distingeix   entre   problemes   i   exercicis,   i   adopta   l’actitud   adequada   per   a   cada   cas.   

 8.4.  Desenvolupa  actituds  de  curiositat  i  indagació,  juntament  amb  hàbits  de  plantejar-se  preguntes  i  cercar  respostes                   

adequades,   tant   en   l’estudi   dels   conceptes   com   en   la   resolució   de   problemes.   

  



  

 9.1.  Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,  d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  valorant                     

les   conseqüències   de   les   mateixes   i   la   seva   conveniència   per   la   seva   senzillesa   i   utilitat.   

10.1.  Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos  desenvolupats,  valorant  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau,  i                       

aprenent   per   a   situacions   futures   similars.   

11.1.  Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  a  la  realització  de  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan                     

la   dificultat   dels   mateixos   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   

11.2.  Utilitza  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de  funcions  amb  expressions  algebraiques  complexes  i                 

extreure   informació   qualitativa   i   quantitativa   sobre   elles.   

11.3.  Dissenya  representacions  gràfiques  per  explicar  el  procés  seguit  en  la  resolució  de  problemes,  mitjançant  la  utilització  de                    

mitjans   tecnològics.   

11.4.  Recrea  entorns  i  objectes  geomètrics  amb  eines  tecnològiques  interactives  per  mostrar,  analitzar  i  comprendre  propietats                  

geomètriques.   

12.1.  Elabora  documents  digitals  propis  (text,  presentació,  imatge,  vídeo,  so...)  com  a  resultat  del  procés  de  recerca,  anàlisi  i                     

selecció   d’informació   rellevant,   amb   l’eina   tecnològica   adequada,   i   els   comparteix   per   a   la   seva   discussió   o   difusió.   

12.2.     Utilitza   els   recursos   creats   per   basar   l’exposició   oral   dels   continguts   treballats   en   l’aula.   

12.3.  Utilitza  adequadament  els  mitjans  tecnològics  per  estructurar  i  millorar  el  seu  procés  d’aprenentatge,  recollint  la  informació                   

de   les   activitats,   analitzant   punts   forts   i   febles   del   seu   procés   acadèmic   i   establint   pautes   de   millora.   

  

  



  

BLOC   2.   Nombres   i   àlgebra   

Continguts   

-    Reconeixement   de   nombres   que   no   poden   expressar-se   en   forma   de   fracció.   Nombres   irracionals.   

-    Diferenciació   de   nombres   racionals   i   irracionals.   Expressió   decimal   i   representació   en   la   recta   real.   

-  Jerarquia  de  les  operacions.  Interpretació  i  utilització  dels  nombres  reals  i  les  operacions  en  diferents  contextos,  triant  la                     

notació   i   la   precisió   més   adequades   en   cada   cas.   

-    Utilització   de   la   calculadora   per   realitzar   operacions   amb   qualsevol   tipus   d’expressió   numèrica.   Càlculs   aproximats.   

-  Intervals.  Significat  i  diferents  formes  d’expressió.  Proporcionalitat  directa  i  inversa.  Aplicació  a  la  resolució  de  problemes  de                    

la   vida   quotidiana.   

-    Els   percentatges   en   l’economia.   Augments   i   disminucions   percentuals.   Percentatges   successius.   Interès   simple   i   compost.   

-    Polinomis:   arrels   i   factorització.   

-    Utilització   d’identitats   notables.   

-    Resolució   d’equacions   i   sistemes   de   dues   equacions   lineals   amb   dues   incògnites.   

-    Resolució   de   problemes   quotidians   mitjançant   equacions   i   sistemes.   

  

  

  

  



  

Criteris   d’avaluació   

 1.  Conèixer  i  utilitzar  els  diferents  tipus  de  nombres  i  operacions,  juntament  amb  les  seves  propietats  i  aproximacions,  per                      

resoldre  problemes  relacionats  amb  la  vida  diària  i  altres  matèries  de  l’àmbit  acadèmic  recollint,  transformant  i  intercanviant                   

informació.   

   2.     Utilitzar   amb   destresa   el   llenguatge   algebraic,   les   seves   operacions   i   propietats.   

   3.     Representar   i   analitzar   situacions   i   estructures   matemàtiques   utilitzant   equacions   de   diferents   tipus   per   resoldre   problemes.   

  

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

 1.1.  Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  sencers,  racionals  i  irracionals),  indica  el  criteri  seguit  per  a  la  seva                       

identificació   i   els   utilitza   per   representar   i   interpretar   adequadament   la   informació   quantitativa.   

 1.2.  Realitza  els  càlculs  amb  eficàcia,  bé  mitjançant  càlcul  mental,  algoritmes  de  llapis  i  paper  o  calculadora,  i  utilitza  la  notació                        

més   adequada   per   a   les   operacions   de   suma,   resta,   producte,   divisió   i   potenciació.   

   1.3.     Realitza   estimacions   i   jutja   si   els   resultats   obtinguts   són   raonables.   

   1.4.     Utilitza   la   notació   científica   per   representar   i   operar   (productes   i   divisions)   amb   nombres   molt   grans   o   molt   petits.   

   1.5.     Compara,   ordena,   classifica   i   representa   els   diferents   tipus   de   nombres   reals,   intervals   i   semirectes,   sobre   la   recta   numèrica.   

 1.6.  Aplica  percentatges  a  la  resolució  de  problemes  quotidians  i  financers,  i  valora  l’ocupació  de  mitjans  tecnològics  quan  la                      

complexitat   de   les   dades   el   requereixi.   

   1.7.     Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   en   què   intervenen   magnituds   directament   i   inversament   proporcionals.   

  



  

   2.1.     S’expressa   de   manera   eficaç   fent   ús   del   llenguatge   algebraic.   

   2.2.     Realitza   operacions   de   suma,   resta,   producte   i   divisió   de   polinomis,   i   utilitza   identitats   notables.   

   2.3.     Obté   les   arrels   d’un   polinomi   i   el   factoritza,   mitjançant   l’aplicació   de   la   regla   de   Ruffini.   

 3.1.  Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  real  mitjançant  equacions  de  primer  i  segon  grau  i  sistemes  de  dues                       

equacions   lineals   amb   dues   incògnites,   les   resol   i   interpreta   el   resultat   obtingut.   

2ª   Avaluació.   Durada   11   setmanes   

BLOC   3.   Geometria   

Continguts   

-    Figures   semblants.   

-    Teoremes   de   Tales   i   Pitàgores.   Aplicació   de   la   semblança   per   a   l’obtenció   indirecta   de   mesures.   

-    Raó   entre   longituds,   àrees   i   volums   de   figures   i   cossos   semblants.   

-    Resolució   de   problemes   geomètrics   al   món   físic:   mesura   i   càlcul   de   longituds,   àrees   i   volums   de   diferents   cossos.   

-    Ús   d’aplicacions   informàtiques   de   geometria   dinàmica   que   facilitin   la   comprensió   de   conceptes   i   propietats   geomètriques.   

  Criteris   d’avaluació   

 1.  Calcular  magnituds  efectuant  mesures  directes  i  indirectes  a  partir  de  situacions  reals,  fent  servir  els  instruments,  tècniques  o                      

fórmules   més   adequades   i   aplicant,   així   mateix,   la   unitat   de   mesura   més   conforme   amb   la   situació   descrita.   

  



  

 2.  Utilitzar  aplicacions  informàtiques  de  geometria  dinàmica,  representant  cossos  geomètrics  i  comprovant,  mitjançant  interacció                 

amb   elles,   propietats   geomètriques     

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

 1.1.  Utilitza  els  instruments,  les  fórmules  i  les  tècniques  apropiats  per  mesurar  angles,  longituds,  àrees  i  volums  de  cossos  i                       

figures   geomètriques,   interpretant   les   escales   de   mesures.   

 1.2.  Fa  servir  les  propietats  de  les  figures  i  els  cossos  (simetries,  descomposició  en  figures  més  conegudes,  etc.)  i  aplica  el                        

teorema   de   Tales   per   estimar   o   calcular   mesures   indirectes.   

 1.3.  Utilitza  les  fórmules  per  calcular  perímetres,  àrees  i  volums  de  triangles,  rectangles,  cercles,  prismes,  piràmides,  cilindres,                    

cons   i   esferes,   i   les   aplica   per   resoldre   problemes   geomètrics,   assignant   les   unitats   correctes.   

 1.4.  Calcula  mesures  indirectes  de  longitud,  àrea  i  volum  mitjançant  l’aplicació  del  teorema  de  Pitàgores  i  la  semblança  de                      

triangles.   

 2.1.  Representa  i  estudia  els  cossos  geomètrics  més  rellevants  (triangles,  rectangles,  cercles,  prismes,  piràmides,  cilindres,  cons                   

i   esferes)   amb   una   aplicació   informàtica   de   geometria   dinàmica   i   comprova   les   seves   propietats   geomètriques.   

  

BLOC   4.   Funcions   

Continguts   

-    Interpretació   d’un   fenomen   descrit   mitjançant   un   enunciat,   taula,   gràfica   o   expressió   analítica.   

  



  

-    Estudi   d’altres   models   funcionals   i   descripció   de   les   seves   característiques,   utilitzant   el   llenguatge   matemàtic   apropiat.   

-    Aplicació   en   contextos   reals.   

-    La   taxa   de   variació   mitjana   com   a   mesura   de   la   variació   d’una   funció   en   un   interval.  

Criteris   d’avaluació   

 1.  Identificar  relacions  quantitatives  en  una  situació,  determinar  el  tipus  de  funció  que  pot  representar-les,  i  aproximar  i  interpretar                      

la  taxa  de  variació  mitjana  a  partir  d’una  gràfica,  de  dades  numèriques  o  mitjançant  l’estudi  dels  coeficients  de  l’expressió                     

algebraica.   

 2.  Analitzar  informació  proporcionada  a  partir  de  taules  i  gràfiques  que  representin  relacions  funcionals  associades  a  situacions                    

reals,   obtenint   informació   sobre   el   seu   comportament,   evolució   i   possibles   resultats   finals   

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

 1.1.  Identifica  i  explica  relacions  entre  magnituds  que  poden  ser  descrites  mitjançant  una  relació  funcional,  associant  les                    

gràfiques   amb   les   seves   corresponents   expressions   algebraiques.   

 1.2.  Explica  i  representa  gràficament  el  model  de  relació  entre  dues  magnituds  per  als  casos  de  relació  lineal,  quadràtica,                      

proporcional   inversa   i   exponencial.   

 1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  elements  característics  d’aquestes  funcions  (talls  amb  els  eixos,  intervals  de  creixement  i                    

decreixement,   màxims   i   mínims,   continuïtat,   simetries   i   periodicitat).   

 1.4.  Expressa  raonadament  conclusions  sobre  un  fenomen,  a  partir  de  l’anàlisi  de  la  gràfica  que  el  descriu  o  d’una  taula  de                        

valors.   

  



  

 1.5.  Analitza  el  creixement  o  decreixement  d’una  funció  mitjançant  la  taxa  de  variació  mitjana,  calculada  a  partir  de  l’expressió                     

algebraica,   d’una   taula   de   valors   o   de   la   mateixa   gràfica.   

 1.6.  Interpreta  situacions  reals  que  responen  a  funcions  senzilles:  lineals,  quadràtiques,  de  proporcionalitat  inversa  i                  

exponencials.   

   2.1.     Interpreta   críticament   dades   de   taules   i   gràfics   sobre   diverses   situacions   reals.   

   2.2.     Representa   dades   mitjançant   taules   i   gràfics   utilitzant   eixos   i   unitats   adequades.   

 2.3.  Descriu  les  característiques  més  importants  que  s’extreuen  d’una  gràfica,  assenyalant  els  valors  puntuals  o  intervals  de  les                     

variables   que   les   determinen,   utilitzant   tant   llapis   i   paper   com   mitjans   informàtics.   

   2.4.     Relaciona   diferents   taules   de   valors   i   les   seves   gràfiques   corresponents   en   casos   senzills,   justificant   la   decisió.   

   2.5.     Utilitza   amb   destresa   elements   tecnològics   específics   per   dibuixar   gràfiques.   

3ª   Avaluació   durada   12   setmanes   

BLOC   5.   Estadística   i   probabilitat   

Continguts   

-    Anàlisi   crítica   de   taules   i   gràfiques   estadístiques   en   els   mitjans   de   comunicació.   

-    Interpretació,   anàlisi   i   utilitat   de   les   mesures   de   centralització   i   dispersió.   

-    Comparació   de   distribucions   mitjançant   l’ús   conjunt   de   mesures   de   posició   i   dispersió.   

-    Construcció   i   interpretació   de   diagrames   de   dispersió.   Introducció   a   la   correlació.   

  



  

-    Atzar   i   probabilitat.   Freqüència   d’un   esdeveniment   aleatori.   

-    Càlcul   de   probabilitats   mitjançant   la   llei   de   Laplace.   

-    Probabilitat   simple   i   composta.   Esdeveniments   dependents   i   independents.   Diagrama   en   arbre.   

Criteris   d’avaluació   

 1.  Utilitzar  el  vocabulari  adequat  per  a  la  descripció  de  situacions  relacionades  amb  l’atzar  i  l’estadística,  analitzant  i  interpretant                      

informacions   que   apareixen   en   els   mitjans   de   comunicació.   

 2.  Elaborar  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com  els  paràmetres  estadístics  més  usuals,  en  distribucions                    

unidimensionals,  utilitzant  els  mitjans  més  adequats  (llapis  i  paper,  calculadora,  full  de  càlcul)  i  valorant  qualitativament  la                   

representativitat   de   les   mostres   utilitzades.   

 3.  Calcular  probabilitats  simples  i  compostes  per  resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  utilitzant  la  llei  de  Laplace  en                      

combinació   amb   tècniques   de   recompte   com   els   diagrames   d’arbre   i   les   taules   de   contingència.   

Estàndards   d’aprenentatge   avaluables   

   1.1.     Utilitza   un   vocabulari   adequat   per   descriure   situacions   relacionades   amb   l’atzar   i   l’estadística.   

   1.2.     Formula   i   comprova   conjectures   sobre   els   resultats   d’experiments   aleatoris   i   simulacions.   

   1.3.     Fa   servir   el   vocabulari   adequat   per   interpretar   i   comentar   taules   de   dades,   gràfics   estadístics   i   paràmetres   estadístics.   

   1.4.     Interpreta   un   estudi   estadístic   a   partir   de   situacions   concretes   properes   a   l’alumne.   

   2.1.     Discrimina   si   les   dades   recollides   en   un   estudi   estadístic   corresponen   a   una   variable   discreta   o   contínua.   

   2.2.     Elabora   taules   de   freqüències   a   partir   de   les   dades   d’un   estudi   estadístic,   amb   variables   discretes   i   contínues.   

  



  

 2.3.  Calcula  els  paràmetres  estadístics  (mitjana  aritmètica,  recorregut,  desviació  típica,  quartils...)  en  variables  discretes  i                  

contínues,   amb   l’ajuda   de   la   calculadora   o   d’un   full   de   càlcul.   

 2.4.  Representa  gràficament  dades  estadístiques  recollides  en  taules  de  freqüències,  mitjançant  diagrames  de  barres  i                  

histogrames.   

 3.1.  Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  amb  la  llei  de  Laplace  i  utilitza,  especialment,  diagrames  d’arbre  o  taules  de                     

contingència   per   al   recompte   de   casos.   

 3.2.  Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  compostos  senzills  en  què  intervinguin  dues  experiències  aleatòries  simultànies  o                  

consecutives.  

RECURSOS   DIDÀCTICS   

-  No  hi  ha  llibre  de  l’alumnat,  la  professora  utilitzarà  els  llibres  per  a  l’àrea  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  APLICATS                       

de   3r   i   4t   ESO   avança,   Projecte   Els   Camins   del   Saber   de   editorial   SANTILLANA.     

-    La   proposta   didàctica   per   a   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   de   4t   ESO.   

-    Els   recursos   fotocopiables   de   la   proposta   didàctica,   amb   activitats   de   reforç,   d’ampliació   i   d’avaluació.   

  

  

  

  

  

  



  

3.   MESURES   D’ATENCIÓ   A   LA   DIVERSITAT   I   INCLUSIÓ   

Descripció   del   grup   després   de   l’avaluació   inicial   

A  l’hora  de  plantejar  les  mesures  d’atenció  a  la  diversitat  i  la  inclusió  hem  de  recollir,  en  primer  lloc,  diversa  informació  sobre  cada  grup                          

d’alumnes;   com   a   mínim   s’ha   de   conèixer   la   relativa   a:   

- El   nombre   d’alumnes   

- El   funcionament   del   grup   (clima   de   l’aula,   nivell   de   disciplina,   atenció...).   

- Les   fortaleses   que   s’identifiquen   en   el   grup   quant   al   desenvolupament   de   continguts   curriculars.   

- Les  necessitats  que  s’hagin  pogut  identificar;  convé  pensar  en  aquesta  fase  com  es  poden  abordar   (planificació  d’estratègies                   

metodològiques,   gestió   de   l’aula,   estratègies   de   seguiment   de   l’eficàcia   de   mesures,   etc.).   

- Les   fortaleses   que   s’identifiquen   en   el   grup   quant   als   aspectes   competencials.   

- Els   acompliments   competencials   prioritaris   que   cal   practicar   en   el   grup   en   aquesta   matèria.   

- Els   aspectes   que   s’han   de   tenir   en   compte   en   agrupar   l’alumnat   per   als   treballs   cooperatius.   

- Els   tipus   de   recursos   que   es   necessiten   adaptar   nivell   general   per   obtenir   un   assoliment   òptim   del   grup.   

  

CRITERIS   DE   QUALIFICACIÓ   I   PROMOCIÓ   

En   cada   avaluació,   el   professor   o   la   professora,   el   departament,   el   seminari   o   l’equip   docent   decidirà   el   pes   que   en   la   qualificació   final   de   

cada   trimestre   i   àrea   tindran   els   instruments   d’avaluació   utilitzats   per   al   seguiment   dels   aprenentatges   dels   seus   estudiants.   Per   a   la   

determinació,   poden   basar-se   en   unes   taules   com   les   següents:   

  



  

  

  

CASTELLÀ   

  

EINES   D’AVALUACIÓ     PERCENTATGE   EN   LA   QUALIFICACIÓ     

Proves   d’avaluació   escrites   /   pràctiques     60%   

Quadern   de   classe   (activitats   fetes   a   l’aula)   

Feina   a   casa   

Participació   a   l’aula   (sortir   a   la   pissarra,   participar   en   les   correccions,   etc.)   

  
30%   

Actitud   envers   l’assignatura   (puntualitat,   assistència,   dur   el   material,   bon   

comportament,   interès)   

10%   

Qualificació   total     100%   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

1A   AVALUACIÓ   

  

14   semanas  

Gramàtica:   

El   sustantivo   y   sus   clases.   

Adjetivos   calificativos.   

Verbos:   conjugaciones   

Gramàtica:   

-  Reconeix  a  un  texte  oral  o  escrit  els  sustantius,  adjectius  i              

verbs.   

-   Classifica   les   paraules   en   categories.   

A   

B   

C   

D   



  

  

  

  

  

Expressió:     

Iniciación   a   Narración   en   pasado   y   futuro.   

Descripción   

Diario   personal.   

Expresión   escrita   a   partir   de   un   tema   

Exposición   oral   de   un   tema   determinado.   

Exposición   de   noticias   actuales   

Ortografía:     

-   Reglas   letras   mayúsculas.   

-   Acento   del   hiato   ía   

-   Determinantes   y   pronombres   interrogativos   y   

exclamativos.   acentuación.   

-   Signos   de   interrogación   y   exclamación.   

-   Uso   de   la   b   en   los   pretéritos   imperfectos.     

-   B/V   

-   Inicio   reglas   de   acentuación.   Sílaba   àtona   y   

tónica.     

  

Lectura:   

-   Lectura   semanal   de   un   libro     

-   Lectura   cooperativa   

-  Utilitza  en  un  texte  les  categories  verbs,  determinants,  i            

adjectius.     

-   Identifica   els   noms   propis,   concrets   i   abstractes.     

Expressió:   

-  Planifica  i  redacta  textos  narratius  en  diferents  temps           

verbals.     

-   Produeix   textos   descriptius   

oralment  i  amb  coherència  esposa  els  arguments  d’un  tema           

que   ha   triat.,   així   com   l’exposició   de   notícies.     

-  Participa  activament  en  les  situacions  interactives  de          

comunicació   respectant   el   torn   de   paraula   i   el   to   de   veu   

Ortografia:   

-   Coneix,   identifica   i   utilitza   les   regles   de   majúscules   

-  Fórmula  preguntes  i  exclamacions  per  produir  textos  d’una           

entrevista   i   diàlegs.     

-  Conjuga  reconeix  les  regles  de  la  conjugació  dels  preterits            

imperfectes.   

-   Identificar   la   síl.laba   tònica   i   àtona   a   les   síl.labes.   

  

Lectura:   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   de   diferents   textes.   

-   Llegeix   amb   dicció   i   pronunciació   correctes.     

-   Elabora   resúmenes   de   textos   llegits.     

E   

F   

G   



  

  

-   Inicio   hàbito   lector   

-   Lenguaje   literario   

  

Léxico:   

-   Alfabeto.   Ordenar   palabras.   Uso   del   diccionario.   

Definición.     

-   Campos   semànticos.   

-   Sinónimos   y   antónimos.     

  

Vocabulario:     

-   Los   sentimientos.   

-   Las   cualidades.     

-   Los   seres   humanos.   

  

Lèxic:   

-  Té  estratègies  per  saber  l'alfabet.  Ordena  paraules.  Utilitza           

el   diccionari.   

-   Identifica   i   classifica   els   camps   semàntica     

-   Coneix,   reconeix   i   utilitza   els   sinònims   i   antònims.     

Vocabulari:     

-  Utilitza  a  les  seves  produccions  en  coherencia  el  vocabulari            

treballat.   

2A   AVALUACIÓ   

  

12   setmanes   

Gramàtica:   

-   El   verbo.   Tiempos   verbales   

-   La   oración   Sujeto   y   predicado     

-   Formación   de   palabras.     

  

  

  

Expresión:     

  

-   Una   entrevista.     

Gramàtica .   

-   Reconeix   l'oració   i   els   tipus.   

-   Conjuga   el   verbs   simples   i   compostos.   

-  Reconeix  paraules  compostes  sufixes  i  prefixes  i  és  capaç            

de   crear   paraules   derivades.   

-   Marca   l’arrels   i   la   desinènia   de   les   paraules.   

-   Utilitza   l’ordinador   per   obtenir   informació   

  

Expressió:   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   



  

  

-   Cuento.    

-   Biografía.   

-   Diario     

-   Noticia.     

-   Gandhi   

  

Expresión   oral:   

-   Relatar   hechos   reales   o   imaginarios.    

  

  

Ortografía:     

-   Grafía   H     

-   Principios   de   la   acentuación     

signos   de   puntuación:   dos   puntos,   coma,   punto   y   

coma.     

  

Literatura:     

-   Poemas,   rima,    

-   Vocabulario:   La   vivienda,   la   alimentación,   la   

salud.     

  

-   Identifica    tipus   de   textos   oralment:   teatre,   vers,   narració     

-   Recerca   de    notícies   i   exposarles   de   forma   coherent     

  

-  Coneix  la  biografía  de  Gandhi  i  la  relaciona  amb  la  seva              

producció   escrita.     

  

Expressió   oral:     

-  Planifica  i  exposa  textos  amb  coherència,  bona  dicció  fets            

reals   o   imaginaris.   

  

Ortografia:     

-   Reconeix   les   normes   d'accentuació   i   classifica   les   paraules     

-   Aplica   les   regles   de   puntuació,   així   com   els   signes.   

-   Coneix   les   regles   de   l'ús   de   la   h   i   les   utilitza   en   textes   curts.     

  

Literatura:     

-  Coneix  les  característiques  d’un  poema,  marca  la  rima,           

cerca   el   t   

-   Utilitza   el   vocabulari   en   el   textos   escrits.     

3A   AVALUACIÓ   

  

Gramàtica :     

  

Gramàtica:   

  

A   
B   
C   
D   



  

  

  

8   setmanes.   -   Uso   de   los   tiempos   verbales.    

sujeto   predicado   y   complementos.   

-   

  

Ortografía:   

-   Separación   de   palabras   

-   Uso   de   puntos   y   comas   

-   Sonidos   K   Z   R   

  

Expresión:   

-   La   presentación,   ,   el   debate.   

-   Refranes.   

-   Diario   personal   

  

  

Literatura:     

-   Bècquer   

-   Rimas   

-   Versos   y   métrica   

-   Conjuga   el   temps   verbals   dels   verbs.     

-   

-   Reconeix   els   complements   dels   predicat   

  

Ortografia:     

-  Aplica  els  signes  de  puntuació  i  les  regles  ortográfiques  en             

textes   curts.   

  

Expressió   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

-   Interpreta   el   llenguatge   figurat   dels   refranys.   

-  Realitza  presentacions  pròpies  i  de  companys  de  la  classe            

amb   llenguatge   coherent   i   vocabulari   propi   de   la   situació.   

-  Dedicar  un  temps  diari  a  la  reflexio  personal  a  través  del              

diari.   

  

Literatura:     

-   Interpreta   el   llenguatge   figurat   de   les   rimes.     

-  Reprodueix  de  memòria  rimes  breus  utilitzant  un  ritme  i            

rima   adequats.   

-  Relaciona  la  biografia  de  Bècquer  amb  la  seva  producció  de             

rimes.     

E   
F   
G   



  

Se   valorarà   l’assistència   a   classe   i   la   feina   diària.   30%    entrega   de   les   tasques   20%   quadern   ordre   i   neteja   20%    Proves   escrites   10%   
actitud   i   participació   20%   

CATALÀ   

  

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

1A   AVALUACIÓ   

14   setmanes   

Comunicació :   Lectura   de   textos   narratius   

Diàlegs   espontanis.   La   narrativa     

  

  

  

  

  

  

Gramàtica: Dígrafs    .   Separació   de   paraules.La   

síl.laba   

Alfabet.   Ordenar   paraules.   

El   nom   i   tipus   de   noms   

Adjectius.   

  

  

Literatura:     Ramón   LLull   

  

Vocabulari :   El   cos   humà,   la   casa,   la   família.   

Comunicació:   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

-   Comprén   els   sentits   dels   textos   orals   amb   intenció   narrativa   

-  Reté  informació  rellevant  i  extreu  informació  dels  textos           

narratius   

-   

-  Respecta  les  normes  de  cortesia,  torn  de  paraula  i  gesticula             

de   forma   adequada   i   escolta   activament   

-   Dramatitza   fragments   breus     

Gramàtica:   

-  Reconeix  els  dígrafs  i  separa  paraules  segons  la  norma            

donada   

-   Ordena   paraules   alfabéticament   cercant   al   diccionari   

-   Classifica   els   noms   en   propi,   concret   i   abstracte   

Morfosintaxi:     

-   Reconeix   l’oració   i   els   tipus   d’oracions     

Literatura:   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  

Ortografía :Ús   de   la   b   i   v   

Signes   d’exclamació   i   interrogació   

Regla   de   lletres   majúscules.   

Classificar   paraules   segons   l’accent   obert   o   tancat.     

La   vocal   neutra   

Lectura   i   escriptura   de   nombres   

  

Lèxic:   

La   definició   

Els   camps   semàntica   

Els   sinònims   i   antònims   

-  Cerca  informació  de  diferents  textos  i  per  Internet  de            

Ramón   Llull   

  

  

Vocabulari:   

-   Planifica   textos   a   partir   del   vocabulari   treballat   

-   Realitza   exercicis   a   partir   del   vocabulari   

Ortografia:   

-  Utilitza  les  regles  de  majúscules,  signes,   b  i   v  en  els  textos               

que   planifica   

-     

  

Lèxic:   

-   Reconeix   i   classifica   els   noms   d’un   camp   semàntic     

-  Reconeix  i  identifica  les  paraules  antònimes  i  sinònimes           

utilitzant-les   correctament   en   els   exercicis     



  

  

2A   AVALUACIÓ   

  

12   setmanes   

Comunicació :   textos   narratius,   entrevista.   conte   ,   

Biografía.Els   gèneres   informatius.   ,   la   notícia   

  

  

  

  

  

Sintaxis:     

Femení   i   masculí   

El   substantiu   gènere   i   nombre   

L’adjectiu   gènere   i   nombre   

  

Expressió   Oral:    Relatar   fets   real   o   imaginaria.   

  

Vocabulari   :    Les   fruites.   Els   medis   de   comunicació.   

El   transport   marítim   

  

Ortografia:    ll.l,   ss,   s   c,   Ç   paraules   claus.   

paraules   amb   h   

Accentuació   de   paraules.   

L’apòstrof   

Comunicació:   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

-  Expressa  la  relació  entre  el  contingut  de  l’obra,  intenció  i             

biografia     

-   Entén,   comprén   i   expressa   oralment   les   notícies   actuals     

-   Realitza   entrevistes   breus   a   membres   del   centre   escolar     

  

Sintaxis:   

-   Completa   els   exercicis   a   partir   dels   exemples   

-   Reconeix   a   un   texte   els   determinants     

  

Expressió   oral:   

-  Elabora  textes  oralment  i  per  escrit  de  fets  reals  o             

imaginarias   

Vocabulari:   

-   Identifica   el   vocabulari   amb   la   realitat     

-   Completa   exercicis   a   partir   del   vocabulari     

  

Ortografia:     

-  Observa,  reconeix  les  regles  d’ortografia  bàsiques  de  les           

paraules   treballades.     

  

-Identifica   les   paraules   clau   

  

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   



  

Se   valorarà   l’assitència   i   participació   30%   ,   entrega   de   treballs   20%   proves   escrites   10%   Ordre   i   neteja   en   el   
quadern   amb   les   tasques   entregades   10%    participació   col.laboració   i   progrés   30%   

GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA   

  

3A   AVALUACIÓ   

  

  

Comunicació:    ,   Descripció,   memories.     

  

  

Vocabulari:    estris   de   la   cuina,   mobles,   botiga   

d’esports,   els   vestit,   la   granja   

  

Ortografia:    Signes   de   puntuació     

Accentuació   de   paraules   

les   grafies   b/v   

  

Literatura:    el   conte,   la   legenda   ,   les   rondalles.   els   

refranys   

  

Comunicació:   

-   Dedica   un   temps   setmanal   a   la   lectura   personal   

--  Comprén  les  diferències  entre  els  textos  :  narratiu,  teatre,            

vers.     

-   Pronuncia   amb   major   claretat   i   correcció     

-  Dedica  setmanalment  un  temps  de  lectura  personal,  igual           

que   als   altres   trimestres     

  

Ortografia:     

-   Reconeix   les   paraules   pel   seu   accent   

-   Coneix   les   regles   d’ortografia   de   les   paraules   treballades   

  

Literatura:   

-   Reconeix   el   llenguatge   figurat   dels   refranys     

-   Escolta   rondalles   mallorquines     

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

Temporalització   

  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

  1A   AVALUACIÓ   -1   Palma:   El   barris,   carrers   de   la   Barriada   -   Reconeix   els   barris   de   Palma   oralment   i   per   escrit     A   



  

  

14   setmanes   -2-Mallorca:   Municipis,   Mapa   físic:   torrents,   cales,   

badies,   muntanyes.Puig   

  

3-   Sistema   Solar.Univers.   Representació     

  

4.-   La   Terra:   Moviments   i   conseqüències.     

Plaques   tectòniques.     

  

5.-   Eix   cronològic.   Anys   i   segles.     

  

6.   Espanya:   Províncies   i   Comunitats   Autònomes   

Relleu   i   rius.   

  

  

7   Mapamundi:   Continents   i   Oceans   

-   Mostra   conductes   de   respecte   a   les   visites   

-   Cerca   informació   utilitzant   internet   i   altres   textos     

  

-   Identifica   i   localitza   els   municipis   de   Mallorca     

-   Relaciona   els   elements   físics   de   cales   amb   els   carrers   de   la   

barriada    

-   Traspassa   els   noms   de   torrents,   muntanyes   i   puigs   a   un   mapa   

de   Mallorca     

  

-   Utilitza   amb   ricor   el   vocabulari   adquirit   

-   Descriu   l’Univers.   Explica   els   principals   components     

-   Identifica,   representa   i   localitza   els   planetes   segons   la   

proximitat   i   diàmetre     

-   Associa   i   explica   les   conseqüències   del   moviment   de   la   Terra   

-   Interpreta   els   eixos   cronològics     

-   Identifica,   reconeix   les   províncies,   els   rius   i   el   relleu   de   la   

Península   

-   Identifica   els   continents   i   oceans   a   un   mapamundi   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

Taller:   La   cultura   que   no   es   pot   tocar.   Cultura   

popular     

  

  

  

-   Escoltar,   reconèixer   i   relacionar   els   elements   de   la   cultura   

que   es   pot   tocar   i   que   forma   part   del   nostre   patrimoni     

-   Prendre   nota   del   taller     

    

-   Utilitzar   altres   textos   i   internet   per   a   la   recerca   d’informació     

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   



  

  

Europa:   Relleu:   Rius   muntanyes   llacs.     

Illes,   mars   

Paisos   i   Capitals   

  

La   Terra:   Capes.     

Agents   interns:   terratremols   i   volcans   

Agents   externs   :   aigua,   vent   i   efecte   humà.   

  

Hidrosfera:   aigua.   Ecologia   de   l’aigua   

  

America:   Relleu,   Rius,   muntanyes   i   llacs.     

Paisos   i   Capitals.     

  

-   Utilitza   les   TIC   per   elaborar   els   treballs     

-   Utilitza   en   rigor   el   vocabulari   adquirit   

-   Expossa   oralment   i   de   forma   clara   i   ordenada   dels   continguts     

-   Localitza   en   un   mapa   els   països   i   capitals   d’Europa     

-   Aplica   els   criteris   de:   països   grans,   petits,   recerca   d’illes,   

països   més   poblats…   

-   Representa   en   una   gràfica   l’altura   i   distància   de   rius,   

muntanyes   i   llacs     

-   Identifica,   anomena   i   descriu   en   una   representació   gràfica   les   

zones   de   la   Terra     

-   Explica   les   zones   de   major   moviments   sísmics   relacionat   

amb   les   plaques   tectòniques     

  

-   Investiga   els   problemes   de   la   distribució   de   l’aigua     

-   Interpreta   la   distribució   de   l’aigua,   el   cicle   de   l’aigua   i   l’ús   

que   en   fa   l’ésser   humà   

-   Comprén   el   significat   de   la   gestió   sostenible   de   l’aigua   

-   Reconeix   els   problemes   de   la   contaminació   de   les   aigües,   

l’atmòfera    i   les   relaciona   amb   l’activitat   humana   

-   Localitza   i   identifica   els   països   i   capitals   d’Amèrica     

-   Interpreta   diferents   criteris:   països   grans,   petits,   més   

poblats…   



  

  

CIÈNCIES   NATURALS   

  

3A   AVALUACIÓ   

  

  

Zones   climàtiques   de   la   Terra.   

Interpretació   de   les   gràfiques   de   temperatura   i   clima   

  

Àfrica:   Paisos   i   Capitals,   Relleu.   

  La   Unió   Europea:   Institucions.   Paisos   que   la   formen   

  

  

  

La   prehistòria     

-   Coneix   les   diferents   zones   climàtiques   de   la   Terra     

-   Interpreta   gràfiques   metodològiques     

-   Marca   en   un   mapa   les   diferents   zones   climàtiques   i   les   seves   

característiques     

-   Localitza   en   un   mapa   els   països   i   capitals   d’Àfrica   

-   Aplica   els   criteris   de:   països   grans,   petits,   recerca   d’illes,   

països   més   poblats…   

-   Representa   en   una   gràfica   l’altura   i   distància   de   rius,   

muntanyes   i   llacs     

-   Identificar   els   països   dins   la   Comunitat   Econòmica   Europea   i   

conèixer   les   seves   funcions     

-   Reconèixer   les   etapes   i   les   característiques     

-   Defineix   i   relaciona   el   concepte   de   prehistòria   i   els   fets   que   

provoquen   el   seu   inici   al   procés   d’humanització,   així   com   el   

canvi   de   vida   a   les   dues   èpoques.   Ho   comunicarà   oralment,   per   

escrit   i   corporalment     

  

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

Temporalització   

  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   



  

  

1A   AVALUACIÓ   -Prevenció   de   trastorns   d’alimentació.   Autoestima   i  

Habilitats   Socials.     

  

  

Taller:   L'etiquetatge   dels   aliments.   

  

Alimentació   Saludable.     

Higiene   

  

Univers   i   Sistema   Solar.   Elements.   Representació     

  

Les   drogues:   Classificació   i   Efectes.   

  

El   cos   huma:   Aparells.   

  

Canvis   a   l’adolescència.   

  

  

-   Valora   la   dieta   equilibrada   per   una   vida   saludable.     

-  Identifica  i  reconeix  els  elements  a  tenir  en  compte  en  els              

aliments    a   través   de   l'etiquetatge.     

-  Argumentar  les  implicacions  de  la  salut  saludable  i  d’una            

higiene   diària.   

-  Exposar  oralment  i  per  escrit  l’organització  del  sistema  solar  i             

els   seus   components.   

-   Cercar   informació   

  

-  Investigar,  detectar  i  reconèixer  les  alteracions  produïdes  per           

diferents  tipus  de  substàncies  addictives,  tòxiques  i         

estimulants.   alcohol,drogues.     

  

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

La   cèl.lula.   Tipus,   teixits,   òrgans   i   aparells.     

  

Animals   vertebrats:   Classificació.   Vertebrats   a   les   

Illes   Balear.    

-   Dossier   sobre   el   tema   

  

  

-   Dossier   tema   animals   vertebrats   

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

3A   AVALUACIÓ   

  

-Animals   invertebrats:   Classificació.   .   Invertebrats   a   

les   Illes.   

-   Observa   directa   i   indirectament,   identifica   les   

característiques,   reconeix   i   classifica   els   animals   invertebrats     

A   
B   
C   



  

  

MATEMÀTIQUES   

  

  -   Les    plantes   i   els   fongs     

-   Elements   químics   .Noms   i   nomenclatura   

-   Coneix   els   animals   vertebrats   i   invertebrats   a   les   Illes   Balears   

-   Completa   un   dossier     

-   Manifesta   precisió   i   elaboració   en   l’entrega   de   treballs     

-   Observa   i   identifica   les   característiques,   classifica   els   animals   

invertebrats     

-   Identifica   les   característiques   de   les   plantes     

-   Explica   la   importància   de   la   fotosíntesi   per   a   la   vida   de   la   

Terra   

-   Valora   la   importància   del   respecta   i   cura   dels   éssers   vius     

-   Representa   a   les   plantes   de   les   Illes   Balears   a   través   d’un   

dibuix   

-   Conèixer   els   elements   químics   i   la   seva   nomenglatura,   

principalment   aquells   que   tenen   la   mateixa   inicial   i   el   mateix   

nom     

-   Completar   una   taula   amb   un   model   d’elements   químics     

D   
E   
F   
G   

Temporalització   

  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   



  

  

1A   AVALUACIÓ   

14   setmanes   

Els   nombres   romans:   nomenclatura,   lectura,   .   Traspàs  

d'anys   a   segles.   

Operacions   amb   números   naturals:     

Múltiples   dels   números   fins   a   100   de   l’1   al   10   

Operacions   bàsiques.   divisió   per   2   xifres.   

Resolució   de   problemes     

Càlcul   mental.   

Operacions   bàsiques   amb   números   decimals.     

Comparar   números   decimals   

Operacions   amb   càlcul   mental.   

Descomposició   polinòmica   d’un   nombre.   

  

Operacions   de   multiplicació   i   divisió   amb    decimals   

amb   la   unitat   seguida   de   zeros.     

  

Inici   números   enters.   Relacionats   amb   situacions   

quotidianes   

Inici   fraccions   

-  Identifica  els  números  romans  aplicant  el  coneixement  a  la            

comprensió  de  l’escriptura.  Passar  anys  a  segles.  amb  números          

romans.     

-  Realitza  les  operacions  de  sumes,  restes  ,  multiplicacions  i            

divisions   per   2   xifres.   

-   Utilitza   les   taules   en   casos   necessaris.   

-   Construcció   pròpia   de   la   taula   de   multiplicar.   

-   Identificar   el   múltiples   dels   números   fins   a   100   

-   Comunica   oralment   el   procés   en   la   resolució   d’un   problema-   

-   Reflexiona   sobre   els   problemes   resolts.   

-   Corregeix   diàriament   a   classe.     

-   Elabora   estratègies   de   càlcul   mental.     

-  Llegeix  ,  ordena  i  escriu  els  números  decimals  i  enters             

relacionats   amb   la   vida   quotidiana.   

-   Descompon   els   nombres   naturals.     

-   Entrega   de   dossiers   d’exercicis   preparats.     

-  Explica  oralment  els  exercicis  de  multiplicació  i  divisió  per            

la   unitat   seguida   de   zeros   i   amb   decimals.     

-   Relaciona   els   números   enters   amb   la   vida   quotidiana.     

Elabora   estratègies   de   càlcul   mental   

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

Números   enters.    Sumes   

Amb   parèntesis   menos   davant   un   parentesi   

Un   nombre   davant   un   paèntesis   

-  Coneix  les  regles  bàsiques  dels  nombres  enters.  Representa           

corporalment   el   menys   i   un   nombre   davant   un   parentesi.     

A   
B   
C   
D   
E   



  

  

Multiplicació   de   nombres   enter   

  

Percentatges.   Tant   per   cent   

  càlcul   directe   10,   20,   50   per   cent   

Resolució   de   problemes   de   la   vida   quotidiana.   

  

Divisors.   Criteris   de   divisibilitat.   2,3,   5   

Mcm   

  

Fraccions:   sumes,   multiplicacions,   divisions.   

Equivalents.   Diferent   denominador.     

Ús   de   la   calculadora.   

-  Utilitza  el  vocabulari  matemàtic  propi  dels  números          

enters.Realitza   les   operacions   de   multiplicació   i   divisió   

-   Utilitza   percentatges   per   expresar   parts.     

-  Calcula  mentalmente  percentatges  directes  d’un  10,  20  i  50            

per   cents   relacionat   amb   la   vida   quotidiana.     

-   Coneix   i   aplica   els   criteris   de   de   divisibilitat   2,   3,   5,     

-  Utilitza  la  calculadora  per  la  realització  de  càlculs  numèrics            

7,   11,13,   17,   19   

-   Calcula   el   m.c.m.   

-   Ordena   fraccions   aplicant   la   relacó   entre   decimal.   

-   Ús   de   la   calculadora.     

-  Treure  el  mcm  .  Realitzar,  sumes  mateix  denominador  i           

diferent   denominador.   

-   Identificar   fraccions   equivalents.     

aplicar   els   problemes   de   la   vida   quotidiana.   

F   
G   

3A   AVALUACIÓ   

  

  

Sistema   mètric   decimal.   m,     

Mesurar   el   temps   

mesurar   en   pams,   dits,   cm   peus.   

  

LLenguatge   algebraic.   

equacions   simples.   Calcul   mental   de   les   equacions.   

Perímetres   del   quadrat   ,   rectangle   i   triangle.   

Àrees   donada   la   fórmula   de   les   figures   anterior.     

-   Identifica   les   unitats   del   smd   de   longitud,   

-  Coneix  i  utilitza  les  unitats  de  mesura  de  temps  i  les  seves               

relacions   entre   minuts   segons   hores   i   dies.     

-  Realizar  esquemes  i  mesurar  objectes  de  la  classe  i  dels             

centre   en   pams,   dits   cm   i   peis.     

-   Entendre   el   llenguatge   algebraic.   

-   Comprensió   dels   termes.     

-   Conèixer   les   parts   d’una   equació   

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   



  

  

PLÀSTICA   

  

-   Seguir   les   pautes   de   la   resolució.     

-  Mesura  el  perímetre  del  quadrat,  rectangle  i  triangle  dels  seus             

costats.    

-   Aplica   la   fórmula   per   mesura   l’àrea   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   Clau   

1A   AVALUACIÓ   -   Kandisky   
-   Creació   lliure   
-   La   linia   i   el   punt     
-   Textures     
  
  
  

-   Elaborar   composicions   a   partir   dels   models   dels   autors     
-   Experimentar   amb   la   variació   de   la   linia   i   el   punt     
-   Utilitza   diferents   mitjans   d’expressió:   ceres,   pinzell,   guix,   
aquarela,   rotulador…   
    

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

2A   AVALUACIÓ   
  
  

-   Miró   
-   Creació   lliure   
-   Mitjans   d’expressió   de   material     
  

-   Elaborar   composicions   a   partir   dels   models   dels   autors     
-   Utilitzar   internet   per   observar   imatges     
-   Utilitza   diferents   mitjans   d’expressió:   ceres,   pinzell,   guix,   
aquarela,   rotulador...   

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

3A   AVALUACIÓ   
  
  

-   Dissenyar   símbols   
-   Icones   
-   Creació   lliure   
  

-   Utilitza   diferents   mitjans   d’expressió:   ceres,   pinzell,   guix,   
aquarela,   rotulador…   
-   Elaborar   composicions   a   partir   dels   models   dels   autors     

A   
B   
C   
D   
E   



  

  

2n   L   

CASTELLÀ   

  

  

F   
G   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   

1A   AVALUACIÓ   

  

  

Gramàtica   

Verbos:   conjugaciones.   

La   Narración.   El   Cuento.     

El   Diálogo.   

La   exposición   oral   

  

Tipos   de   textos.   La   Entrevista   

Expresión   escrita   a   partir   de   un   tema   

Exposición   oral   de   un   tema   determinado.   

Exposición   de   noticias   actuales   

  

Ortografía:   Reglas   letras   mayúsculas.   

Signos   de   interrogación   y   exclamación.   

  A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   



  

  

  Uso   de   la   b   en   los   pretéritos   imperfectos.     

B/V   

Inicio   reglas   de   acentuación.   Tipos   de   textos   sílaba   àtona   y   tónica.     

  

Lectura:   Lectura   de   un   libro     

Inicio   hàbito   lector   

  

Léxico:   Sinónimos   y   antónimos   

  

2A   AVALUACIÓ   

  

Gramàtica:   El   verbo..   

La   oración   Sujeto   y   predicado   

Expresión:    La   descripción.     

Biografía.   

Diario     

Noticia   

Gandhi   

  

Expresión   oral:   Relatar   hechos   reales   o   imaginarios.     

  

Ortografía:   Grafía   H,     

Principios   de   la   acentuación     

signos   de   puntuación:   dos   puntos,   coma,   punto   y   coma.     

Literatura:   El   teatro.   

    



  

  

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

  

  

Vocabulario:   La   vivienda,   la   alimentación,   la   salud.     

3A   AVALUACIÓ   

  

  

Gramàtica:     

Uso   de   los   tiempos   verbales.     

sujeto   predicado   y   complementos   

La   Poesía.   

  

Ortografía:     

  Sonidos   K   Z   R  

  

Expresión:   

El   debate.   

Refranes   

Literatura:   Bècquer.   Rimas,   Versos,   

mètrica  

    

Assistència     20%   

Participació   i   sortides     10%   

Treball   de   classe   i   casa   i   entrega   de   dossier   o   quadern     50%   

Actitud     10%   



  

  

CATALÀ   

  

Proves   escrites     10%   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   

1A   AVALUACIÓ   

  

Comunicació:   Lectura   de   textos   La   narrativa   

Els   textos   narratius,   entrevista.   conte,   biografía.   Els   gèneres   informatius,   la   

notícia   

Gramàtica:   El   nom   i   l’adjectiu.   

Adjectius.   

Ramón   LLull   

Ortografia:Ús   de   la   b   i   v   

Signes   d’exclamació   i   interrogació   

Regla   de   lletres   majúscules.     

-   A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

Comunicació:   El   teatre   

Sintaxis:    

Femení   i   masculí   

Canvi   de   significat   segons   l’article.   

Expressió   Oral:   Relatar   fets   real   o   imaginaris.   

Ortografia:   ll.l,   ss,   s   c,   Ç   

paraules   amb   h   

    



  

  

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

  

  

Accentuació   de   paraules.   

L’apòstrof   

3A   AVALUACIÓ   

  

  

Comunicació   textes:   La   Descripció,   memòries.     

Ortografia:   Signes   de   puntuació     

Accentuació   de   paraules   

S   sorda   i   s   sonora   

les   grafies   b/v   

les   grafies   m,n,   l.l,   r,   h   

Literaratura:   el   conte,   la   legenda   ,   les   rondalles.   els   refranys   

Palma   Ciutat   de   llegenda.   sortida   Educativa.     

    

Assistència     20%   

Participació   i   sortides     10%   

Treball   de   classe   i   casa   i   entrega   de   dossier   o   quadern     50%   

Actitud     10%   

Proves   escrites     10%   



  

  

FÍSICA   I   QUÍMICA  

  

  

  Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competèn 
cies   Clau   

1A   AVALUACIÓ   1.-   La   Matèria   i   
la   seva   mesura   

-   El   treball   científic     

-   La   matèria     

-   Longitud   i   superfície     

-   Massa   i   volum     

-   Densitat     

●Conèixer   el   mètode   científic   i   aplicar   les   seves   etapes     

●Conèixer  les  magnituds  i  unitats  bàsiques  del  Sistema          

Internacional   

●Saber  calcular  mesures  de  longitud,  superfície,  massa,         

volum   i   densitat     

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

2A   AVALUACIÓ   2.-Estats   de   la   
matèria   

  
  
  
  
  

3.-   Mescles.   
  
  
  
  
  
  

- Canvi   d’estat   
- Llei   dels   gasos   
- Propietats   de   la   matèria.   

  
  

- Mescles..   
- Concentració   de   las   solucions   

- Conéixer   els   estats   de   la   matèria   i   entendre   
els   procesoso   dels   canvis   d’estat   

- Reconèixer   les   principals   lleis   dels   gasos   
- Conèixer   les   propiedtats   de   la   matèria.   

  
  

- Entendre   els   conceptes   que   intervenen   en   les   
mescles   

  



  

  

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

  

  

MATEMÀTIQUES   

  

3A   AVALUACIÓ   4.   Elements   i   
Compostos   
Químics.   

  
5.-La   Energía   

  
  

- Elements   i   compostos   químics.   
  
  

- Tipus   d’energies.   
- Fonts   d’energies:   Renovables   i   no   renovables   

- Conèixer   els   elements   que   formen   la   natura.   
  
  
  

- Conèixer   els   diferents   tipus   d’energies.   
- Conèixer   les   diferents   fonts   d’energia.   
- Conèixer   les   energies   que   son   renovable   i   les   

no   renovables.   
- Repercusió   de   les   energies   en   el   Medi   

ambient   i   prendre   consciència   del   canvi   
climàtic.   

  

Assistència     20%   

Participació   i   sortides     10%   

Treball   de   classe   i   casa   i   entrega   de   dossier   o   quadern     50%   

Actitud     10%   

Proves   escrites     10%   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   



  

  

1A   AVALUACIÓ   

  

Els   nombres   romans:   nomenclatura,   lectura,   .   Traspàs   d,anys   a   segles.   

Operacions   amb   nombres   naturals:   Lectura.     

Resolució   de   problemes     

Càlcul   mental.   

Operacions   bàsiques   amb   nombres   enters.    Sumes   amb   parèntesis.   

Operacions   combinades   

Ordre   de   les   operacions.   

Operacions   bàsiques.   divisió   per   1   xifra..   

Comparar   nombres   decimals   

Operacions   de   multiplicació   i   divisió   per   la   unitat   seguida   de   zeros.     

Operacions   de   multiplicació   i   divisió   amb    decimals   amb   la   unitat   seguida   de   

zeros.     

Inici   fraccions   

-   A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

La   proporcionalitat.   

La   Regla   de   tres,   directa   i   inversa.   

Percentatges.   Tant   per   cent   

Càlcul   directe   10,   20,   50   per   cent   

Resolució   de   problemes   de   la   vida   quotidiana.   

Divisors.   Criteris   de   divisibilitat.   2,3,5,10   

Fraccions:   sumes,   multiplicacions,   divisions.   Equivalents.   Diferent   

denominador.     

ús   de   la   calculadora.   

    

3A   AVALUACIÓ   Sistema   mètric   decimal.   m,   g,l.       



  

  

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   

  

  

GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA   

  

  

  

Llenguatge   algebraic.   

Equacions   simples.   Calcul   mental   de   les   equacions.   

Perímetres   del   quadrat   ,   rectangle   i   triangle.   

Arees   donada   la   fòrmula   de   les   figures.     

Assistència     20%   

Participació   i   sortides     10%   

Treball   de   classe   i   casa   i   entrega   de   dossier   o   quadern     50%   

Actitud     10%   

Proves   escrites     10%   

Temporalització   
  

Bloc   de   Continguts.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.     Competències   
Clau   

  1A   AVALUACIÓ   

  

  

Edificis   Modernistes.   El   Modernisme   a   Palma   

2.-   Resum   amb   eix   cronològic.Anys   i   segles   .   

-   A   

B   

C   



  

  

3.-   Prehistòria.   

4.-   Mesopotàmia.   

5.-   Egipte   

6.-L’   Edatd    Mitjana.   

7.-   L’Edat   Moderna.   

8.-L’Edat   Contemporània   

9-   Sistema   Solar.   Univers.   Representació     

10.-   La   Terra:   Moviments   i   consequències.     

Plaques   tectòniques.     

  

  

D   

E   

F   

G   

2A   AVALUACIÓ   

  

  

11-Mallorca:   Municipis,   Mapa   físic:   torrents,   cales,   badies,   

muntanyes.Puig   

12.-   Espanya:   Provincies   i   Comunitats   Autonomes   

Relleu   i   rius.   

Climes   

  

    

3A   AVALUACIÓ   

  

  

13.-   Mapamundi:   Continents   i   Oceans   

14.-   Europa:   Relleu   més   important.   Illes,    mars   

     Paisos   i   Capitals   

15.-   La   Terra:   Capes.     

Agents   interns:   terratremols   i   volcans   

Agents   externs   :   aigua,   vent   i   efecte   humà.   

    



  

  

CRITERIS   D’AVALUACIÓ     

  

  

4.   PROGRAMACIÓ   COMPETÈNCIA   SOCIAL   

  

Tal   com   s’ha   indicat   anteriorment,   la   següent   programació   és   per   a   3r   d’ESO   que   es   fa   tot   el   programa   complet   (2n   cicle).   

Per   als   cursos   de   1r   i   2n   d’ESO,   es   farà   el   programa   del   1r   cicle   combinat   amb   activitats   d’educació   emocional.   

  

  

Hidrosfera:   aigua.   Ecologia   de   l’aigua   

  

Assistència     20%   

Participació   i   sortides     10%   

Treball   de   classe   i   casa   i   entrega   de   dossier   o   quadern     50%   

Actitud     10%   

Proves   escrites     10%   



  

PROGRAMACIÓ   GENERAL   

  

TEMPORALITZACIÓ  

1a   AVALUACIÓ   

  

BLOC/   

TEMA   

CONTINGUTS   COMPETÈNCIES     

BÀSIQUES.   

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   (*)   SEGUIMENT   DE   LA   

PROGRAMACIÓ   

(posau   una   creu   als   continguts   

impartits)   

14-18   setembre     Explicació   tipus   d’intel·ligències.     

Presentació   del   programa   i   dels   

seus   objectius.   

-Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Participació   activa   dins   l’aula   i   

cooperació   entre   iguals.   Aportacions   

constructives   i   significatives.   

  

  

  

  

21-25   setembre   Lliçó   1   Avantatges,   inconvenients,   

dubtes.   

Pensament   conseqüencial.   

-Competència   social   i   

ciutadana   

-Comunicació   

lingüística   

-Coneixement   i   

interacció   món   físic   

Necessitat   de   preveure,   abans   de   

decidir   alguna   cosa,   les   

conseqüències   positives   i   negatives.   

Aplicació   en   diferents   contexts.   

  

  

  

  

28   setembre-16   octubre   Lliçó   2   Definir   un   problema   i   

diagnosticar   una   situació.   

Comunicació   

lingüística   

  En   grups   saber   definir   un   problema,   

saber   el   que   li   està   passant   a   una   

  

  



  

  

Pensament   causal.   -Coneixement   i   

interacció   món   físic   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

-Competència   social.   

persona   o   el   que   està   passant   a   un   

grup   de   persones.   

Activitats   per   poder   exercitar   el   

pensament   causal:   temes   concrets   

per   discutir   i   posar   en   comú   a   classe:   

quins   factors   s’han   de   tenir   en   

compte   per   comprar   un   regal   

d’aniversari   o   organitzar   el   viatge   de   

final   de   curs.   

  

  

  

  

19-   30   octubre   Lliçó   3   Regles   i   normes   

Pensament   mitjans-fins   

-Comunicació   

lingüística   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

-Competència   social.   

Fer   grups   i   definir   quan   és   bona   una   

regla   i   quan   no.   

Fer   activitats   on   es   vegi   la   necessitat   

d’establir   normes.   

  

  

  

2-13   novembre   Lliçó   4   Lliçó   4   

Establiment   de   metes   i   objectius.   

  

Pensament   de   perspectiva.   

-Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Fer   llistes   individuals   on   

s’estableixin   els   objectius   personals.     

Aportació   entre   els   iguals,   

exposicions   orals   on   cadascú   

expressi   objectius,   metes,   propòsits,   

finalitats,   intencions,   el   que   volem,   

el   que   cerquem,   cap   a   on   anem...   

  

  

  

  



  

  

16-27   novembre   

  

Lliçó   5   Lliçó   5.   

Les   meves   prioritats.   

Pensament   de   perspectiva.   

Les   emocions.   

-Comunicació   

lingüística   

-Competència   

emocional.   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Veure   les   prioritats   pròpies   i   les   dels   

altres.   Posar-lo   en   comú.   

Saber   reconèixer   les   emocions.   

  

  

  

  

  30-4   desembre   Lliçó   6   Alternatives   i   decisions.   

Com   prendre   decisions   

encertades.   Sentiment   de   justícia   i   

eficàcia.   

Pensament   alternatiu.   

Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Cercar   moltes   alternatives   a   una   

situació   concreta.     

Saber   explicar   amb   exemples   donats   

pels   professors/es,   les   causes   de   

determinats   comportaments.   

  

TEMPORALITZACIÓ  

2a   

AVALUACIÓ   

BLOC/   

TEMA   

CONTINGUTS   COMPETÈNCIES     

BÀSIQUES .   

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   (*)   SEGUIMENT   DE   LA   

PROGRAMACIÓ   

(posau   una   creu   als   continguts   

impartits)   



  

  

9-22   desembre   

Repàs   

lliçons   

1-6   

Repàs   habilitats   cognitives   
-Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Posada   en   comú   de   com   han   

incorporat   les   estratègies   treballades   

a   classe   dins   la   seva   vida   quotidiana   

a   l’IES   i   a   d’altres   contextes.   

  

  

  

11-22   gener   1   

Presentació   dels   dilemes   morals.   

Dilema   moral   1.   

Valors:   l’afecte   a   la   família,  

l’obediència,   el   respecte.   

-Comunicació   

lingüística   

-Coneixement   i   

interacció   món   físic   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Participar   democràticament   en   les   

discussions   i   en   les   representacions   

que   es   fan   a   classe.   

  

  

25-29   gener   

  
  

Les   emocions.   

Reconeixement   en   si   mateix   i   en   

els   altres.   

  -Iniciativa   i   autonomia   

personal   

-Competència   

emocional.   

Saber   posar-se   en   el   lloc   de   les   altres   

persones   i   que   cal   considerar-les   i   

respectar-les.   

  

01-12   febrer   

  
2   

Dilema   moral   2.   

La   solidaritat   i   la   compassió.   

-Comunicació   

lingüística   

Saber   negociar,   a   posar-se   d’acord   

‘una   manera   justa,   tant   amb   els   

temes   domèstics   com   escolars.   

  



  

  

El   desig   de   ser   estimat   i   admirat.   

La   responsabilitat   envers   la   família   

pròpia.   

-   Competència   social   i   

emocional   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Cercar   totes   les   alternatives   

possibles   i   a   escollir   la   millor,   la   que   

sigui   més   justa   per   a   totes   les   parts.   

15-19   febrer   

  
  

La   resolució   de   conflictes.   

Estil   d’enfrontament   als   conflictes.   

-Comunicació   

lingüística   

-Coneixement   i   

interacció   món   físic   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Enfrontar-se   als   conflictes   de   

manera   assertiva,   respectant   els   

altres   i   defensant   els   propis   

interessos.   

  

22-02   de   març   

  
3   

Dilema   moral   3.   

La   justícia   

La   identitat   cultural   

La   pau,   el   pacifisme,   el   no   

armamentisme.   

L’educació   per   la   no   violència.   

  

Comunicació   

lingüística   

-Competència   

matemàtica   i   

competències   bàsiques   

en   ciència   

-Aprendre   a   aprendre   

Entrenar   en   el   diàleg,   a   saber   

escoltar   i   saber   comunicar   amb   

claredat   el   pensament   propi.   Es   pot   

utilitzar   la   tècnica   de   repetir,   

resumint,   el   que   l’altra   persona   ha   

dit   i   demanar-li   que   faci   el   mateix   

amb   les   idees   que   un   li   exposa.   

  



  

  

  

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

03-12   març   

  
4   

Dilema   moral   4.   

Amor   i   respecte   cap   a   la   pròpia   

vida   i   la   dels   altres.   

Sentit   de   l’honor.   

Respecte   a   les   altres   cultures.   

Comunicació   

lingüística   

-Competència   social   i   

emocional   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Reconèixer   i   valorar   les   aportacions   

dels   altres.   

Saber   respectar   les   diferents   

cultures.   

  

  

15-26   març   

  
5   

Dilema   moral   5.   

El   valor   de   la   vida   humana.   

La   justícia   en   les   condicions   de   

treball   i   en   els   contractes   laborals.   

La   lluita   activa   per   la   justícia.   

La   solidaritat   amb   els   oprimits   i   

marginats.   

  

Comunicació   

lingüística   

-Competència   social   i   

cíviques   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Saber   jutjar   críticament   tenint   

present   la   realitat   personal   i   social.   

  

  

  

  

  

  



  

  

TEMPORALITZACIÓ  

3a   

AVALUACIÓ   

BLOC/   

TEMA   

CONTINGUTS   COMPETÈNCIES     

BÀSIQUES .   

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   (*)   SEGUIMENT   DE   LA   

PROGRAMACIÓ   

(posau   una   creu   als   continguts   

impartits)   

29-31   març     Repàs   dels   dilemes   morals.   

Educació   emocional.   

Activitats   per   treballar   la   

competència   emocional.   

  

-Comunicació   

lingüística   

-Competència   social   i   

cívica.   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Autocontrol   de   les   pròpies   emocions.   

En   diversos   contexts   i   activitats   saber   

reconèixer   les   emocions   dels   altres.   

  

  

12-16   abril   

  Les   habilitats   socials.   

Explicació   del   concepte   i   la   

metodologia   a   treballar.   

Saber   escoltar.   Exercicis   d’escolta   

activa.   

-Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Saber   respectar   qui   parla,sense   

interrompre,   entenent   el   que   diu,   

entaular   diàleg   si   el   tema   ens   

interessa   o   canviar   de   conversa   

amistosament,   si   el   tema   no   ens   

interessa.  

  

19-30   abril   

  

  Habilitats   socials   

Saber   fer   un   elogi.   

-Comunicació   

lingüística   

-Aprendre   a   aprendre   

Fer   elogis   en   diferents   contexts:   en   

una   festa,   a   la   classe,   a   la   teva   

família...   

  



  

  

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

  

3-14   maig   

  Habilitats   socials:   

● Demanar   un   favor  

● Disculpar-se   

  

  

-Comunicació   

lingüística   

-Coneixement   i   

interacció   món   físic   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Practicar   situacions   en   les   quals   han   

de    demanar   un   favor   i   fer-lo   de   

manera   adient.   

  

17-31   maig   

  

  Habilitats   socials:   

● Posar-se   d’acord   

Control   emocional:   

● Controlar   la   ira   

● Controlar   l’angoixa   

-Comunicació   

lingüística   

-Competència   digital   

-Aprendre   a   aprendre   

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Negociar   diferents   aspectes   dins   

l’àmbit   educatiu   evitant   els   

enfrontaments   i   respectant   els   acords   

establerts.   

  

1-11    juny     

  

Control   emocional:   

Controlar   la   tristesa   i   la   depressió.   

-Comunicació     

-Aprendre   a   aprendre   

Veure   trossos   de   pel·lícules,   fotos...   i   

demanar-los   que   reconeguin   les   

diferents   emocions.   

  



  

  

PROGRAMACIÓ   TEMPORALITZADA   1r   ESO.   

  PRIMER   TRIMESTRE   2020   

  

-Iniciativa   i   autonomia   

personal   

Fer   exercicis   relaxats   que   serveixin   

per   calmar-nos.   

Saber   identificar   els   sentiments   d’ira   i   

gestionar-los   adequadament.   

14-18   juny     
Avaluació   del   programa   

  -Treball   en   grup   i   individual,   

coavaluacions.   

  

  
PRIMER   ESO   

  
SETEMBRE   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Ac�vitat   per   fer   amb   els   alumnes:    destriar   �pus   d'intel·ligències.   
  Es   comenten    els   cartells   dels   �pus   d'intel·ligència.   Han   de   llegir-se   els   diferents   cartells   i   veure   quins   són   mostres   d’intel·ligència   
humana   i   quins   no.   
Es   tracta   d’emmarcar   el   programa   dins   la   intel·ligència   emocional.   



  

  

SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   
  

S'entrega   la   1a   lliçó   del   programa.   Es   comencen   a   treballar   les   habilitats   cogni�ves.   Es   treballen   primer   les   lliçons,   a   con�nuació   les   
preguntes   de   metacognició   i   finalment   el   dibuix   amb   la    frase.   

● AID   de   que   els   sous   de   tothom,   fessin   el   que   fessin,   fossin   iguals.   
● AID   U�lització   de   les   mascaretes.   

QUARTA      SESSIÓ   
Ac�vitat   de   presentació:   la   maleta.     

● Video:   "El   regal".   Aprofitar   per   explicar   els   5   pensaments.   Veure   power   point   per   treballar   amb   els   alumnes.   

Fer    un   diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que   estan   aprenent.   Aquest   diari   ens   servirà   per   posar   una   nota   a   cada   alumne   a   
final   de   trimestre.   

  
CINQUENA    SESSIÓ     
Ac�vitat   de   presentació   de   l'escala   de   provenció:   dir   dues   veritats   i   una   men�da.   
Entrega   ac�vitat:   

● Escala   de   provenció.   Fer   les   ac�vitats   que   es   puguin    adaptar   a   la   situació   actual.   
  

  
OCTUBRE   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
  



  

  

Treballar   el   material   dels   camins   (veure   fotografies)   i   que   els   alumnes   elegeixin   el   camí   que   els   representa   en   aquests   moments,   
donades   les   circumstàncies   que   estan   visquent.   Han   de   descriure   com   es   senten   i   perquè.   Ho   poden   fer   per   escrit   i   posteriorment   
fer   una   posada   en   comú.   
  També   es   pot   elegir   un   camí   que   els   agradaria   transitar   en   acabar   el   curs.   Es   tracta   de   treballar   el   pensament   “mitjans   fins”   i   
plantejar-se   objec�us   al   llarg   del   curs.   

  
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent.   

  
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   

  
  

Començam   prac�cant   les   3   maneres   de   relacionar-nos:    passiva,   asser�va   i   agressiva.   Es   representa   amb   les   targetes   (veure   
material   en   el   departament   o   en   el   classroom)   Cada   alumne   pot   representar   els   personatges   des   del   lloc   on   es   seu.   Es   tracta   de   
veure   com   es   podem    relacionar   amb   el   altres   i   començar   a   parlar   de   l’asser�vitat.   

  
Educació   emocional:    Veure   les   imatges   d’educació   emocional   de   1r   d’ESO   i   posar-li   nom   a   les   emocions   que   van   apareixent.   També   
es   pot   emprar   el   material   que   existeix   en   el   DO   i   que   els   serveixi   per   relacionar   el   nom   de   les   emocions   amb   les   imatges.   Es   tracta   
de   començar   amb   el   programa   d’educació   emocional.   

  
  

Fer    un   diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que   estan   aprenent   i   poden   aplicar   a   la   seva   vida   quo�diana.   
  

QUARTA      SESSIÓ   
  



  

  

  
Començar   amb    el   material   de   ratolins,   dracs   i   éssers   humans   autèn�cs.   Començar   amb   les   ac�vitats   inicials   fins   a   l’ac�vitat   
“desconnectar   la   bomba”.   Aquesta   ac�vitat   consisteix   en   fer   un   cercle   i   els   alumnes   es   van   �rar   la   pilota   com   si   representàs   “la   
bomba”.   Quan   reben   la   pilota,   han   de   dir   el   que   fan   quan   es   troben   en   situacions   en   les   quals   la   ràbia   i   l’enuig   els   dominen.   Primer   
comentar   com   es   senten   en   aquestes   situacions   i   quins   canvis   fisiològics   experimenten   (suor,   bategar   del   cor,   tensió   muscular….).   
Després   posarem   en   comú   quines   ac�vitats   els   serveixen   per   relaxar-se’n   i   ges�onar   aquest   sen�ment   d’ira.   

  
Per   acabar   aquestes   sessions   els   aniria   bé   fer   un   exercici   de   relaxació   de   tota   la   classe.   

  
  
  
  
  

CINQUENA    SESSIÓ     
  
  

Començar   amb   caretes   d’emocions   i   enllaçar   amb   desconectar   la   bomba.     
  

El   semàfor:   com   treballar-lo   a   classe.   Ser   conscient   de   les   fases   en   les   quals   ens   trobem   per   poder   ges�onar   millor   els   sen�ments.   
  

Veure   document:   com   podem   controlar   els   sen�ments   d'ira.   
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent   i   com   ho   poden   aplicar   a   la   seva   vida   quo�diana.   

  

SISENA   SESSIÓ   
  



  

  

  

Veure   video:Monsterbox   (youtube).   Veure-lo   dues   vegades   i   els   alumnes   han   d’interpretar   el   que   passa   en   la   història   i   els   diferents   
sen�ments   que   estan   experimentat   els   personatges   en   cada   situació.   

  
NOVEMBRE   

  
PRIMERA   SESSIÓ     

  
Treballar   les   cançons   per   a   la   convivència   que   s’escolten   en   el   canvi   de   classe.     
Comentar   que   aquestes   cançons   les   van   elegir   els   alumnes   de   les   diferents   classes   el   curs   passat   i   extreure   un    missatge   relacionat   
amb   la   bona   convivència   de   cada   cançó.   

  
  

SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   
  

Ac�vitat   d'entrada:   contar   una   situació   en   la   qual   han   ficat   la   pota.   
  

Entrega   2a   lliçó:   
● Factors   a   tenir   en   compte   a   l'hora   d'escollir   el   regal   d'aniversari   per   a   una   persona   es�mada.   
● Considerar   tots   els   factors   necessaris   per   organitzar   el   viatge   de   fi   de   curs.   

Fer   aquesta   segona   lliçó   seguint   les   passes   que   s’expliquen   en   el   programa.   
  

QUARTA     I   CINQUENA    SESSIÓ   
  



  

  

Treballar    el     material   “Hablar   por   los   que   no   hablan”.   Manual   sobre   com   tractar   a   una   persona   amb   discapacitat.   Veure   el   video   i   
power   point.   
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent   i   com   ho   apliquen   en   el   seu   dia   a   dia.   
SISENA   SESSIÓ   

  
  Treballar   les   ac�vitats:   

● M'agrada   de   tu   i   de   mi.   
● Grau   d'asser�vitat.   

  
  

DESEMBRE   
  

PRIMERA,   SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   
  

Es   proposa   con�nuar   amb   el   material    de   ratolins,   dracs   i   éssers   humans   autèn�cs.     
Treballar:   

● Els   éssers   humans   autèn�cs.   
● La   teva   vertadera   força   i   el   teu   poder.   
● La   capacitat   per   prendre   decisions   personals.   
● Com   prendre   decisions   
● Aprenc   a   prendre   decisions   i   a   fer   eleccions.   
● Posa   a   prova   les   teves   forces.   
● Un   joc   “jo   decideixo”.   

  
Fer   el   material   fins   a   la   pàgina   10.   
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent   i   com   ho   apliquen   en   el   seu   dia   a   dia.   



  

  

  
  

SEGON    TRIMESTRE   2020/21   

  
GENER   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Es   proposa   començar   l’any   fent   propòsits   emocionals:   han   de   plantejar-se   un   propòsit   en   el   qual   han   de   treballar   un   pensament   o   
al   revés   i   veure   en   quina   situació   ho   poden   aplicar.   
Després   revisarem   si   el   poden   aplicar   o   no.   Se   pot   aplicar   a   l'àmbit   acadèmic   o   familiar.   

  
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   

  
Joc   d'endevinalles:   endevinar   quin   esport   és   només   per   regles.     
S'entrega   la   3a   lliçó:   

● Regles   que   es   poden   establir   perquè    tota   la   classe   passés   vuit   dies   en   una   cas   de   camp.   
● Quines   dues   normes   t'agraden   més   de   les   que   hi   ha   a   ca   teva   i   quines   dues   normes   t'agraden   menys.   

  
QUARTA      SESSIÓ   

  
Veure   vídeo:   “Cuerdas”.   

  
  

Treballar   el   power   responent   a   les   preguntes   damunt   el   vídeo.   



  

  

  
  FEBRER   
PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   

  
Con�nuar   amb   “Ratolins,   dracs….”A   par�r   de   la   pàgina   10:   

  
● Com   prendre   decisions   
● Aprenc   a   prendre   decisions   i   a   fer   eleccions.   
● Posa   a   prova   les   teves   forces.   
● Un   joc   “jo   decideixo”.   
● Els   teus   drets   i   la   teva   responsabilitat.   

Fins   pàgina   15.   
  

Fer   un   llistat   de   situacions   en   les   quals   els   adolescents   són   ratolins   i   cap   on   es   dirigien.   
  

  TERCERA    SESSIÓ     
    

La   ruta   de   l'expressió   asser�va.   Veure   power   i   fer   pràc�ques.Fer   exercicis   amb   els   alumnes:   
● Fer   grups   de   4/5   alumnes   i   han   d'inventar   una   situació   en   la   qual   han   de   posar   en   marxa   l'expressió   asser�va.   
● Primerament   han   de   posar-se   d'acord   per   després   poder   representar-lo   davant   els   altres.   

Anar   a   prac�car-lo   a   l’escala   de   l’IES   on   els   alumnes   posin   d’altres   exemples   mentre   pugen   i   baixen   les   escales.   
  

QUARTA    I   CINQUENA   SESSIÓ   
Veure   fotos   sobre   situacions   que   reflecteixen   emocions.   
Parlar   sobre   els   pensaments   que   poden   haver   originat   aquestes   situacions   i   vivències.     

  



  

  

MARÇ     
  

PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   
  

Entrega   4a   lliçó:   el   que   volem.   
  

● Quins   objec�us   �ndries   si   et   toqués   la   loteria   aquesta   setmana?   
● Quins   objec�us   podrien   tenir   un   grup   d'amics   que   van   de   vacances   junts?   

S'entrega   la   prova   d'atenció.   
  
  

TERCERA   I   QUARTA   SESSIÓ   
  

Ratolins,   dracs..   Con�nuar   a   par�r   de   la   pàgina   16:  
.   

Drets   dels   éssers   humans   autèn�cs.   
● Les   persones   fortes   també   ploren.   
● Tens   dret   a   fer   i   rebre   elogis.   

  
Fins   pàgina   25.   

  
CINQUENA   SESSIÓ   

  
Fer   el   dòmino   de   les   emocions .   

  



  

  
  

TERCER    TRIMESTRE   2020/21   

  

  
SISENA   SESSIÓ   

  
Dinàmica   3   coses   en   comú:   
Presentacions   per   parelles   buscar   tres   coses   en   comú,   compar�r-les   entre   els   4   i   representar   amb   mímica,   perquè   la   reste   de   les   
persones   endevinin   el   nom   del   grup   fet   amb   les   tres   aficions.     

  
Amb   aquesta   ac�vitat   es   pot   fer   la   reflexió   de   que   és   una   tècnica   que   es   pot   u�litzar   de   la   següent   manera:   

  
Comença   amb   2,   i   segueix   amb   4   per   finalitzar   amb   8   
Els/les   nins/es   aprenen   a   treballar   en   equip:   definint,   cercant   coses   importants,   cercant   dates   sobre   fets.   Un   grup   que   no   riu   junt,   
no   aprèn.     

  
ABRIL   
PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   

  
S'entrega   la   5a   lliçó:   

● Les   meves   prioritats   i   els   altres:   breu   explicació,   dibuix   i   frase,   explicar   la   frase   en   cercle,   fer   grups   de   4,   metacognició.   
● Tens   ara   les   mateixes   prioritats   que   tenies   fa   dos   anys   o   has   canviat?   
● Una   família   té   uns   estalvis,   el   pare   vol   fer   un   viatge,   la   mare   vol   reformar   la   casa   i   el   fill   vol   un   ordinador...   

  
TERCERA   I   QUARTA   SESSIÓ   



  

  

  
   Con�nuació   Ratolins,   dracs…   A   par�r   pàgina   26.  

● Els   dracs   i   els   ratolins   creuen   que   la   seva   valia   personal   depèn   de   les   seves   accions.   

● Un   joc   per   a   tu   i   els   teus   amics.   

● Una   pràc�ca   asser�va.   

● Totes   les   persones   tenen   dret   a   expressar   la   seva   opinió.   

● Tens   dret   a   estar   feliç   quan   obtens   un   èxit.   

Fins   pàgina   36.   

CINQUENA   SESSIÓ   
  

Fer   una    escultura   relacionada   amb   la   bona   convivència.   En   grups   de   4   han   de   representar   una   escultura:   anomenar-los   de   1   a   4.   
Dir   amb   una   paraula   què   representa:   per�nença.   
MAIG   

  
PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   

  
Es   fa    la   6a   lliçò:   

● Una   alumna,   que   era   la   primera   de   la   classe,   comença   cometre   errors   en   els   exàmens   i   en   els   treballs   i   proves.   
● Uns   veïns   tenen   molt   alt   el   volum   de   la   televisió,   és   molt   tard   i   volem   dormir.   

  
  



  

  
  

PROGRAMACIÓ   TEMPORALITZADA   2N   ESO.   

  PRIMER   TRIMESTRE   2020   

  

TERCERA   I   QUARTA   SESSIÓ   
   Ac�vitat    carreres   de   cotxes.   

  
Fer   “Ratolins,   dracs…   de   la   pàgina   37   fins   el   final.   

  
  
  

Ac�vitat   d'entrada:    camins,   elegir   el   camí   que   represen�   com   he   vist   aquesta   assignatura.   

  
SEGON   ESO   

  

  
SETEMBRE   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Ac�vitat   per   fer   amb   els   alumnes:    destriar   �pus   d'intel·ligències.   
  Es   comenten    els   cartells   dels   �pus   d'intel·ligència.   Han   de   llegir-se   els   diferents   cartells   i   veure   quins   són   mostres   d’intel·ligència   
humana   i   quins   no.   
Es   tracta   d’emmarcar   el   programa   dins   la   intel·ligència   emocional.   



  

  

  
Recordar   �pus   intel·ligències.   
Veure   quines   ac�vitats   són   d'intel·ligència   emocional.   

  
  
  

SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   
  

Es   mostra   el   power   sobre   valors:   
● Educació   en   valors   2n   nivell.   
● Home   que   es   planteja   si   ha   d'acceptar   un   càrrec   o   no.     
● Explicació   dilemes   morals.   
● Tipus   de   valors.   
● Valors   solidaris   i   egocèntrics.   

  

QUARTA      SESSIÓ   
  

Ac�vitat:   escriu-te   una   carta,   on   reflexionis   sobre   els   valors   que   guien   la   teva   vida   (darrera   part   del   power   anterior).   
Fer    un   diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que   estan   aprenent.   Aquest   diari   ens   servirà   per   posar   una   nota   a   cada   alumne   a   
final   de   trimestre.   

  
  
  
  
  



  

  

  
  
  

OCTUBRE  
  

PRIMERA   SESSIÓ   
  

Ac�vitat:   
● Fer   el   tema:   què   els   agrada   de   l'IES,   què   canviarien.   

Veure   els   aspectes   posi�us   de   poder   anar   a   classe,   encara   que   sigui   en   dies   alterns   i   fer   propostes   de   canvi   per   millorar   la   
convivència.   
Recollir   aquestes   propostes   en   un   document   de   la   classe   on   cada   persona   es   reponsabilitzi   d’una   de   les   propostes.   

  
  

SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   
  

Ac�vitats:   
  

● El   bote   salvavidas.     
  

● Escala   de   provenció.   Fer   les   ac�vitats   que   es   puguin    adaptar   a   la   situació   actual.   
  

Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent.   
  



  

  

  

QUARTA   SESSIÓ   
  

Es   representa   el   primer   dilema   moral:   Rom   i   tabac   
  

Treballar-lo   segons   està   explicat   en   el   programa.   Les   ac�vitats   que   es   proposin   que   es   facin   en   parella   o   en   grup,   s’hauran   de   fer   
individualment   i   després   fer   una   posada   en   comú.   

  
NOVEMBRE   

  
PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ   

  
Recordar   els   �pus   de   pensament   que   intervenen   en   la   intel·ligència   emocional:   causal,   conseqüencial,   alterna�u,   de   perspec�va   i   
mitjans-fi   (veure   power   de   presentació   on   s’expliquen).   
Veure   les   cançons   de   la   convivència   que   s’escolten   en   el   centre   en   el   canvi   de   classe   i   relacionar   cada   cançó   amb   el   �pus   de   
pensament   que   més   es   treballa.   Comentar   que   aquestes   cançons   les   van   elegir   els   alumnes   de   les   diferents   classes   el   curs   passat.   

  
  
  

TERCERA   I   QUARTA    SESSIÓ   
  
  

Veure   les   imatges   d’educació   emocional   de   2n   d’ESO   i   posar-li   nom   a   les   emocions   que   van   apareixent.     
També   es   pot   emprar   el   material   que   existeix   en   el   DO   i   que   els   serveixi   per   relacionar   el   nom   de   les   emocions   amb   les   imatges.   Es   
tracta   de   començar   amb   el   programa   d’educació   emocional.   
Treballar   el   pensament   causal   per   tal   d’imaginar-nos   els   mo�us   que   han   duit   a   que   les   persones   que   surten   es   sen�n   així.     



  

  

Al   temps   que   es   comenten   les   emocions,   poden   posar   en   comú   situacions   que   han   viscut   en   les   quals   han   sen�t   aquella   emoció.   
Donat   que   hi   han   dues   carpetes   amb   imatges   d’emocions,   es   poden   treballar   en   dues   sessions   diferents.   

  
DESEMBRE   

  
PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ   

  
Entrega   del   segon   dilema   moral:   salvar   una   persona   a   la   platja.   

  
Treballar-lo   segons   està   explicat   en   el   programa.   Les   ac�vitats   que   es   proposin   que   es   facin   en   parella   o   en   grup,   s’hauran   de   fer   
individualment   i   després   fer   una   posada   en   comú.   

  
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent   i   com   ho   apliquen   en   el   seu   dia   a   dia.   

  
  

SEGON    TRIMESTRE   2020/21   

  
GENER   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Veure   el   video   del   pot   sobre   les   prioritats.   

  
Contestar   les   preguntes   del   power.   

● Quines   són   les   prioritats   a   la   teva   vida.   
● A   què   li   dediques   més   temps?   



  

  

● Què   és   el   que   et   fa   més   feliç?   
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   
Fer    el    3r   dilema   moral:   En   un   país   africà.   
Veure   power.   

  
QUARTA      SESSIÓ   

  
Treballar   les   emocions   d’alegria   i   tristor   a   par�r   del   power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
  

FEBRER   
PRIMERA   SESSIÓ   

  
  La   ruta   de   l'expressió   asser�va.   Treballar-lo   per   grups.   
Veure   power   i   fer   pràc�ques.   
Fer   exercicis   amb   els   alumnes   

  
  

    
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   

  
Fer   el   quart   dilema   moral:   Lord   Jim.   

  
QUARTA      SESSIÓ   

  



  

  

Treballar   les   emocions   d’esperança,   desengany    i   sorpresa    que   es   troben   en   el    power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
MARÇ   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
  Ac�vitat   d’escolta   "els   rumors".     

  
Història   del   granger.   Es   dóna   el   full   d'observació   entre   els   par�cipants.   
Importància   de   cercar   l'origen   dels   rumors   quan   hi   ha   un   conflicte.   

  
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ   

  
Entrega   5è   dilema   moral:     

  
● Els   pescadors   de   perles.   

Veure   aquest   dilema   en   power   point.   
  
  
  
  
  
  
  

QUARTA      SESSIÓ   



  

  

Treballar   les   emocions    por   i   vergonya    que   es   troben   en   el    power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
  
  

ABRIL   
  

PRIMERA    SESSIÓ   
  

Fer   el   dilema   sobre   el   medi   ambient.   
Veure   document.   

  
SEGONA   SESSIÓ   
Treballar   les   emocions    del   desig   a   l’aborriment     que   es   troben   en   el    power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
TERCERA    SESSIÓ   

  
Veure   video:   què   prac�ques?   
Contestar   les   preguntes   que   surten   el   power:   

• Després   de   veure   el   video,   quina   emoció   penses   que   prac�ques   més?   
• Penses   que   pots   modificar   les   teves   emocions   de   frustració,   ràbia,   preocupació?   
• Com   podries   modificar-les?   
• Què   és   el   que   et   fa   més   feliç?   
• Què   has   après?   
• En   què   t'ajuda   aquesta   assignatura   a   millorar   els   teus   pensaments   i   ser   més   feliç?   



  

  

  
  

MAIG   
  

PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ   
  
  

Treballar   les   emocions:   enveja   i   gelosia,    que   es   troben   en   el    power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
  

SEGONA   SESSIÓ   
  
  

Començam   amb   les   habilitats   socials.   
Primera   explicació   dels   apartats    de   control   de   la   ira,   ansietat   i   tristesa.    Diferents   maneres   de   dir   “no”.   

  
● Explicació   a   par�r   del   cronograma:   ira,   ansietat,   tristesa.   
● Habilitat   de   disculpar-se.   

  
  

TERCERA    SESSIÓ   
  
  

    
Con�nuam   treballant   les   habilitats   socials:   



  

  

● Respondre   al   fracàs   
● Enfrontar-se   a   les   pressions.   

  
QUARTA      SESSIÓ   

  
  

Treballar   les   emocions:   ira   i   ansietat,    que   es   troben   en   el    power   “Educar   les   emocions   i   els   sen�ments”.   
Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   

  
  

JUNY   
  

PRIMERA   SESSIÓ   
  

Con�nuam   treballant   les   habilitats   socials:   
● Enfrontar-se   a   l'enuig   d'altres   persones.   
● Manejar   la   por.   
● Posar-se   d’acord   (o   negociar).   

SEGONA   SESSIÓ   
  
  

Con�nuar   amb   les   emocions:   ira   i   ansietat.   
  

Fer   totes   les   ac�vitats   que   es   proposen.   
TERCERA    SESSIÓ   
Fer   avaluació   de   la   matèria.   



  

  
  
  

PROGRAMACIÓ   TEMPORALITZADA   3r   ESO.   

  PRIMER   TRIMESTRE   2020   

  

  

  
TERCER   ESO   

  

  
SETEMBRE   

  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Ac�vitat   per   fer   amb   els   alumnes:    destriar   �pus   d'intel·ligències.   
  Es   comenten    els   cartells   dels   �pus   d'intel·ligència.   Donat   que   els   alumnes   ja   han   fet   aquesta   ac�vitat   en   cursos   anteriors,   es   
tracta   d’aprofundir   un   poc   més   i   veure   a   quin   �pus   d’intel·ligència   pertany   cadascuna   de   les   ac�vitats   que   es   proposen.   
Després   els   alumnes   hauran   de   reflexionar   sobre   quines   dues   o   tres   �pus   d’intel·ligència   tenen   més   desenvolupada   a   nivell   
personal.   

  
Convé   recordar   que    el   programa   s'emmarca   dins   la   intel·ligència   emocional.   

  
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   

  



  

  

Es   fa   la   1a   lliçó:   
● AID   de   suprimir   les   amonestacions   i   suplir-les   per   treballs   al   servei   de   la   comunitat.   
● AID   de   suprimir   totes   les   presons   i   suplir-les   per   multes   i   per   treballs   al   servei   de   la   comunitat.   

QUARTA      SESSIÓ   
  

Veure   imatges   dels   camins.   
Treballar   el   material   dels   camins   (veure   fotografies)   i   que   els   alumnes   elegeixin   el   camí   que   els   representa   en   aquests   moments,   
donades   les   circumstàncies   que   estan   visquent.   Han   de   descriure   com   es   senten   i   perquè.   Ho   poden   fer   per   escrit   i   posteriorment   
fer   una   posada   en   comú.   
  També   es   pot   elegir   un   camí   que   els   agradaria   transitar   en   acabar   el   curs.   Es   tracta   de   treballar   el   pensament   “mitjans   fins”   i   
plantejar-se   objec�us   al   llarg   del   curs.   

  
  
  

OCTUBRE  
PRIMERA   SESSIÓ   

  
Entrega   la   2a   lliçó:   

● Factors   a   tenir   en   compte   a   l'hora   d'anar   a   una   entrevista   de   feina.   
● Factors   a   tenir   en   compte   en   comprar   un   cotxe   de   2ª   mà.   

Fer    un   diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que   estan   aprenent.   Aquest   diari   ens   servirà   per   posar   una   nota   a   cada   alumne   a   
final   de   trimestre.   

  
SEGONA    I   TERCERA    SESSIÓ:   



  

  

  
Entrega   la   3a   lliçó:   regles   i   normes:   

● 5   normes   per   a   que   una   parella   funcioni.   
● Normes   per   a   qualsevol   feina.   

Se'ls   explica   el   joc   de   pensar   per   parelles   un   esport   i   els   altres   han   d'endevinar-lo   només   que   dient   les   normes.   

QUARTA   SESSIÓ:   31.10.2018   
  

Fer   el   dòmino   de   les   emocions.   En   aquest   cas   degut   a   que   no   es   poden   fer   ac�vitats   en   grups,   es   llegeixen   les   situacions   i   els   
alumnes   han   de   relacionar-les   amb   les   emocions   corresponents.   
Con�nuar   amb   el    diari   del   que   fan   cada   dia   on   escriguin   el   que    estan   aprenent.   

  
NOVEMBRE   
PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ     
Entrega   4a   lliçó:   

  
● 1ª   pàg.:   perquè   no   sabien   que   era   impossible,   ho   van   fer.   
● Quins   objec�us   has   pensat   ja   per   quan   acabis   l'ESO.   
● Quins   objec�us   són   els   més   importants   de   la   teva   vida.  

  
  
  

SEGONA     SESSIÓ   
  

Repassar:   què   són   les   habilitats   cogni�ves?   (veure   power).   
Pensar   en   una   situació   en   la   qual   no   hagin   emprat   els   pensaments.   



  

  

  

Que   expliquin   amb   les   seves   paraules   en   què   consisteix   cadascun   dels   pensaments   i   que   posin   un   exemple   de   cinc   situacions,   que   
els   hagi   passat   a   ells,   o   hagin   vist   en   una   pel·lícula,   on   no   s'han   aplicat   aquests   pensaments.   

  
  

  TERCERA   I   QUARTA   SESSIÓ   
  

Entrega   de   la   5a   lliçó:   prioritats   pròpies   i   alienes:   
● Quines   són   les   teves   prioritats   en   elegir   parella,   sobretot   aquelles   a   les   quals   no   renunciaries   per   res?   
● Quines   són   les   teves   prioritats   a   l'hora   de   gastar   els   teus   doblers?   

S'explica:   dibuix   principal,   metacognició   i   temes.   
  
  

DESEMBRE   
  

PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ     
  
  

Veure   power   competència   social   a   intranet:   
● L'expressió   de   les   emocions   amb   quin   pensament   cal   relacionar-la?   
● Veure   fotos   en   el   power   (se   mostren)   i   relacionar   amb   el   pensament   causal:   
● Què   pot   haver   passat?   i   conseqüencial:   què   pot   fer?   

  



  

SEGON   TRIMESTRE   2020   

  

  
TERCER    ESO   

  
GENER   

  
  

PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ   
S'entrega   la   6a   lliçó:   alterna�ves   i   decisions:   

  
● Un   dia   veus   bocabadat   ,   que   un   amic   meu   està   robant   diners,   en   una   bo�ga   modesta   del   barri.   
● Mentre   veig   un   programa   molt   interessant   de   televisió   s'espatlla   i   no   en   �nc   un   altre.   Quines   possibilitats   �nc   i   quina   trio.   

També   es   poden   treballar   les   incògnites   a   través   d’històries   en   les   quals   els   alumnes   han   de   trobar   els   mo�us   (pensament   
causal)   que   han   donat   peu   a   la   situació   que   es   planteja.   També   es   treballa   el   pensament   alterna�u;   els   alumnes   han   de   pensar   
en   alterna�ves   fins   que   trobin   la   correcta.   Es   donen   un   parell   de   textos   per   a   treballar-lo   com   per   exemple   el   de    l’home   baixet   
que   només   agafa   l’ascensor   per   pujar   a   ca   seva   els   dies   de   pluja.   

  
  
  

  TERCERA   SESSIÓ   
  

  Veure   el   vídeo   sobre   els    pots   :   prioritats   (2n   ESO)   
Fer   les   ac�vitats   que   es   proposen   en   el   power   point.   

  



  

  

  
  

FEBRER   
  

PRIMERA   I   SEGONA   SESSIÓ   
  
  

Entrega   1r   dilema   moral:   
● L'amic   ludòpata   

Treballar-lo   segons   està   explicat   en   el   programa.   Les   ac�vitats   que   es   proposin   que   es   facin   en   parella   o   en   grup,   s’hauran   de   fer   
individualment   i   després   fer   una   posada   en   comú.   

  
TERCERA   SESSIÓ   

  
Video:   la   felicitat   està   dins   teu.   
Després   de   veure   el   vídeo   contestar   les   preguntes   següents   que   es   troben   dins   el   power   point:   

• Què   penses   que   et   fa   més   feliç?   
• Amb   què   te   quedes   del   vídeo?   
• Creus   que   la   societat   actual,   a   través   de   la   publicitat,   potencia   la   vertadera   felicitat?   
• De   tot   el   que   estàs   aprenent   en   aquesta   matèria,   què   és   el   que   consideres   que   t’ajuda   a   millorar   les   relacions   amb   els   

altres?   
  

QUARTA   SESSIÓ   
  

Entrega   2n   dilema   moral:   



  

  

● L'alumne   expulsat.   

Treballar-lo   segons   està   explicat   en   el   programa.   Les   ac�vitats   que   es   proposin   que   es   facin   en   parella   o   en   grup,   s’hauran   de   fer   
individualment   i   després   fer   una   posada   en   comú.   

  
  

MARÇ   
  

PRIMERA    SESSIÓ   
Con�nuar   amb   el   dilema   de   l’amic   ludòpata.   

  
SEGONA   SESSIÓ   

  
  

Recordar   la   ruta   de   l’expressió   asser�va:   veure   power   i   treballar-la   amb   exemples   que   posin   els   propis   alumnes.   
  

TERCERA   I   QUARTA   SESSIÓ   
  

Entrega   3r   dilema   moral:   
  

● Els   tes�monis   de   Jehova.   
  

Treballar-lo   segons   està   explicat   en   el   programa.   Les   ac�vitats   que   es   proposin   que   es   facin   en   parella   o   en   grup,   s’hauran   de   fer   
individualment   i   després   fer   una   posada   en   comú.   

  
ABRIL   



  

  

  
PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   

  
Entrega   4t   dilema   moral:   

  
● "L'equip   de   música".   

  
  

TERCERA   SESSIÓ   
  
  

Veure   el   curtmetratge:   “El   otro   par”.   
  

Contestar   les   preguntes   del   power.   
  
  
  
  
  

MAIG   
  

PRIMERA    I   SEGONA   SESSIÓ   
  

Entrega   5è   dilema   moral:   
● Portar   droga   a     les   Palmes   de   Gran   Canària.   



  

  

  
  

TERCERA   SESSIÓ   
  

Començam   amb   les   habilitats   socials:   
● Explicació   a   par�r   del   material   creat   de   les   emocions   d'ira,   ansietat   i   tristesa.   Treballar   com   ges�onar   aquestes   emocions   i   

fer   les   ac�vitats   que   es   proposen   en   aquest   material   a   par�r   de   les   explicacions   i   dels   videos   que   hi   han.   
  

QUARTA   SESSIÓ   
  
  

Con�nuam   treballant   les   habilitats   socials:   
  

● Habilitat   de   disculpar-se.   
● Respondre   al   fracàs   
● Enfrontar-se   a   les   pressions.   

  
Per   treballar   les   habilitats   socials   podem   seguir   la   metodologia   que   hi   ha   en   el   programa   de   Manuel   Segura:   modelatge,   
interpretació   o   role-playing,   crí�ca   (sempre   construc�va)    i   generalització.   
Es   poden   fer   servir   els   quadres   d’observació   de   l’habilitat   social   que   es   represen�   que   hauran   d’omplir   els   altres   companys   que   
no   facin   la   interpretació.   Per   torns,   tots   els   alumnes   sor�ran   a   representar   l’habilitat   que   es   treballi   fins    que   es   consideri   que   ja   
l’han   après.   

  
JUNY   

  



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

PRIMERA     SESSIÓ   
Con�nuam   treballant   les   habilitats   socials:   

● Enfrontar-se   a   l'enuig   d'altres   persones.   
● Manejar   la   por.   
● Posar-se   d’acord   (o   negociar).   

  
SEGONA   SESSIÓ   

  
  

Fer   avaluació   de   la   matèria.   
  



  

  

  


