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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   
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Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de   continguts   per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques               

orientades  als  ensenyaments  aplicats  de  4t  curs  de  l’ESO  (PRAQ)  s’ha  realitzat  a  partir                

de  la  concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.  Els  continguts  del                

Bloc  I  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es  treballaran  de  manera              

transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els  continguts  de  la  resta  de  blocs                 

s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,  segons  la  temporalització  que  consta             

en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:  Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,                

Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3  “Geometria”.  Els   continguts  essencials  per               

a   4t   curs   de   l’ESO   s’han   assenyalat   en   negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   
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● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a)  Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b)  Elaborar  i  crear  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)  Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions  matemàtiques         

diverses.   

e)  Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els  resultats  i               

conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns  apropiats,  la           

informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● 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.   

● Interpretació  i  ús  dels  nombres  reals  en  diferents  contextos  triant  la            

notació   i   l’aproximació   adequades   en   cada   cas.   
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● Utilització  de  la  calculadora  per  fer  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.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Figures   semblants.     

● Teorema  de  Tales  i  Pitàgores.  Aplicació  de  la  semblança  per  obtenir             

indirectament   mesures.   

● Raó   entre   longituds,   àrees   i   volums   de   cossos   semblants.   

● Resolució  de  problemes  geomètrics  en  el  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.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● Interpretació  d’un  fenomen  descrit  mitjançant  un  enunciat,  taula,  gràfica           

o   expressió   analítica.     

● Estudi  d'altres  models  funcionals  i  descripció  de  les  característiques  usant  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.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Anàlisi   crítica   de   taules   i   gràfics   estadístics   en   els   mitjans   de   comunicació.  

● Interpretació,  anàlisi  i  utilització  de  les  mesures  de  centralització  i           

dispersió.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

● 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   regla   de   Laplace.   

● Probabilitat   simple   i   composta.   Esdeveniments   dependents   i   independents.     

● Diagrama   en   arbre.   
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elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               

interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   

14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   
  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             
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adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   

3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              
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que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              

simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  L’alumnat  de  4t  d’ESO  del  grup  de  PRAQ             

farà  classe  a  una  de  les  aules  ordinàries,  amb  la  professora  assignada  al  grup.  Només                 

en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  tindrà  dret  a              

l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via  telemàtica,  sense  perjudici              

del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu  apartat  6).  Amb  aquesta               

finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les  circumstàncies  ho                

permeten,  es  fomentarà  la  realització   de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que               

segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

Està  prevista  la  realització  d’activitats  del  projecte  interdisciplinar  de  les  matèries  de              

ciències  i  tecnologia,  sobre  la  qualitat  de  l’aire  al  municipi  d’Alcúdia.  El  seu               
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desenvolupament  es  durà  a  terme  durant  la  segona  meitat  del  segon  trimestre  i  la                

primera   part   del   tercer,   relacionada   amb   els   blocs   de   “Funcions”   i   “Estadística”.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  proporcionat  pel  professorat  a  partir             

fonamentalment   de   les   fonts   bibliogràfiques   següents:     

● Apunts  i  exercicis  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de            

3r   d’ESO   publicats   al   web   de   “Marea   Verde”,   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Aeso.htm     

● Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  3r  d’ESO  del  Projecte            

EDAD   Descartes,   publicats   al   web   

https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_apli.htm     

Es  podran  complementàriament  altres  materials  del  fons  bibliogràfic  del  departament  i             

materials  lliures  del  web,  així  com  altres  que  aportin  els  membres  del  departament.  El                

professorat  s’encarregarà  de  facilitar  els  materials  a  l’alumnat  de  forma  adient             

utilitzant   mitjans   digitals.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  donarà  accés               

als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per  a  les                   

comunicacions   que   no   es   puguin   mantenir   a   classe.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.   

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  de  la  seva  tauleta  o  chromebook,  amb  accés  a  Internet,                

des  d’on  tindrà  accés  al  classroom  i  als  materials  de  l’assignatura,  a  les  aplicacions  i                 

programaris  de  geometria  dinàmica,  i  a  través  del  qual  podrà  establir  comunicacions              

amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat.   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Aeso.htm
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_apli.htm
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4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.   

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   reals   4.   Equacions   7.   Estadística   i   
probabilitat   

2.   Fraccions   5.   Funcions   8.   Geometria   en   el   pla   

3.   Problemes   aritmètics   6.   Funcions   elementals   9.   Cossos   geomètrics   
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aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     

Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   per   a   4t   d'ESO.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  orientades  als             

ensenyaments  aplicats  de  4t  curs  de  l’ESO  s’han  seleccionat  a  partir  de  la  concreció  de                 

la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els   elements  curriculars  essencials  s’han             

assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa            

LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord  amb  la  disposició  transitòria  segona  bis  de  la               

LOMLOE.   
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BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1 Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1 Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2 Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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 Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4 Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3 Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   

3.1 Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   

3.2 Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4 Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.   

4.1 Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   
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5 Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1 Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3 Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4 Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5 Fa  simulacions  i  prediccions,   en  el   context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   

7 Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   

7.1 Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

8 Desenvolupar  i  conrear  les  actituds  personals  inherents  a  la  tasca           

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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.   
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8.4 Desenvolupa  actituds  de  curiositat  i  indagació,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9 Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions           

desconegudes.   

9.1 Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10 Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1 Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11 Emprar  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.   

11.1 Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   

11.2 Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de  funcions          

amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu  informació  qualitativa  i          

quantitativa.   

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 Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   
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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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2 Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3 Usa  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   

1 Conèixer  els  diferents  tipus  de  nombres  i  interpretar  el  significat            

d’algunes  de  les  seves  propietats  més  característiques:  divisibilitat,          

paritat,   infinitud,   proximitat.   

1.1 Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

racionals,  irracionals  i  reals)  i  indica  el  criteri  seguit,  i  els  empra              

per  representar  i  interpretar  adequadament  informació        

quantitativa.   

1.2 Fa  els  càlculs  amb  eficàcia  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 Fa   estimacions   i   jutja   si   els   resultats   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'ús  de  mitjans  tecnològics  quan  a  la  complexitat  de  les  dades  ho               

requereixi.   

1.7 Resol  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  què  intervenen  magnituds           

directament   i   inversament   proporcionals.   

2 Utilitzar  amb  destresa  el  llenguatge  algebraic  i  les  seves  operacions  i             

propietats.     

2.1 S’expressa   de   manera   eficaç   fent   ús   del   llenguatge   algebraic.   
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2.2 Fa  operacions  de  suma,  resta,  producte  i  divisió  de  polinomis  i            

empra   identitats   notables.   

2.3 Obté  les  arrels  d’un  polinomi  i  el  factoritza  emprant  la  regla  de  Ruffini  o  un                

altre   mètode   més   adequat.   

3 Representar  i  analitzar  situacions  i  relacions  matemàtiques  utilitzant          

inequacions,  equacions  i  sistemes  per  resoldre  problemes  matemàtics  i          

de   contextos   reals.   

3.1 Formula  algebraicament  les  restriccions  indicades  en  una  situació          

de  la  vida  real,  ho  estudia  i  resol  mitjançant  inequacions,            

equacions   o   sistemes,   i   interpreta   els   resultats   obtinguts.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1 Calcular  magnituds  efectuant  mesures  directes  i  indirectes  a  partir  de           

situacions  reals,  emprant  els  instruments,  les  tècniques  o  les  fórmules            

més   adequats   i   aplicant   les   unitats   de   mesura.   

1.1 Utilitza  els  instruments,  les  fórmules  i  les  tècniques  apropiats  per           

mesurar  angles,  longituds,  àrees  i  volums  de  cossos  i  figures            

geomètriques,   i   interpreta   les   escales   de   mesures.   

1.2 Empra  les  propietats  de  les  figures  i  cossos  (simetries,           

descomposició  en  figures  més  conegudes)  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,  les  aplica  per  resoldre  problemes  geomètrics  i  assigna  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 Usar  aplicacions  informàtiques  de  geometria  dinàmica  per  representar         

cossos  geomètrics  i  comprovar,  mitjançant  la  interacció  amb  aquestes,           

propietats   geomètriques.   

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  en           

comprova   les   propietats   geomètriques.   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
APLICATS   4t   ESO   (PRAQ)   
Departament   de   Matemàtiques   
  

BLOC   4.   FUNCIONS   

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.   

1.1 Identifica  i  explica  relacions  entre  magnituds  que  poden  ser          

descrites  mitjançant  una  relació  funcional  i  associa  les  gràfiques          

amb   les   corresponents   expressions   algebraiques.  

1.2 Explica  i  representa  gràficament  el  model  de  relació  entre  dues  magnituds             

per  als  casos  de  relació  lineal,  quadràtica,  de  proporcionalitat  inversa,            

exponencial   i   logarítmica,   emprant   mitjans   tecnològics   si   és   necessari.   

1.3 Identifica,  estima  o  calcula  paràmetres  característics  de  funcions          

elementals.   

1.4 Expressa  raonadament  conclusions  sobre  un  fenomen  a  partir  del           

comportament   d’una   gràfica   o   dels   valors   d’una   taula.   

1.5 Analitza  el  creixement  o  el  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,  definides  a         

trossos,   exponencials   i   logarítmiques.   

2 Analitzar  informació  proporcionada  a  partir  de  taules  i  gràfiques  que            

representin  relacions  funcionals  associades  a  situacions  reals  i  obtenir           

informació  sobre  el  seu  comportament,  evolució  i  possibles  resultats          

finals.   

2.1 Interpreta  críticament  dades  de  taules  i  gràfiques  sobre  diverses           

situacions   reals.   

2.2 Representa  dades  mitjançant  taules  i  gràfiques  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  la  variable  que  les            

determinen   i   emprant   tant   llapis   i   paper   com   mitjans   tecnològics.   

2.4 Relaciona  diferents  taules  de  valors  i  les  gràfiques  corresponents  en  casos            

senzills,   i   justifica   la   decisió.   
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2.5 Utilitza  amb  destresa  elements  tecnològics  específics  per  dibuixar         

gràfiques.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1 Utilitzar  el  llenguatge  adequat  per  descriure  situacions  relacionades  amb           

l'atzar  i  l'estadística,  i  analitzar  i  interpretar  informacions  que  apareixen           

en   els   mitjans   de   comunicació.   

1.1 Fa  servir  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 Empra  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  que  li  són             

properes.   

2 Elaborar  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com  els  paràmetres             

estadístics  més  usuals,  en  distribucions  unidimensionals,  emprant  els          

mitjans  més  adequats  (llapis  i  paper,  calculadora,  full  de  càlcul)  i             

valorant   qualitativament   la   representativitat   de   les   mostres   usades.   

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 Calcular  probabilitats  simples  o  compostes  aplicant  la  regla  de  Laplace,            

els  diagrames  d’arbre,  les  taules  de  contingència  o  altres  tècniques           

combinatòries.   

3.1 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  amb  la  regla  de  Laplace  i           

empra,  especialment,  diagrames  d’arbre  o  les  taules  de          

contingència   per   a   recompte   de   casos.   
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Indicadors    d’assoliment   de   mínims   4t   ESO   -   PRAQ   

Nombres   reals   

● Representa,   compara   i   ordena   nombres   enters   i   decimals.   

● Classifica   els   decimals.   

● Aproxima  per  arrodoniment  nombres  decimals  d’acord  amb  el  context  del            

problema.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada.   

● Troba   el   valor   d’arrels   quadrades   exactes.   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  amb  nombres  enters  i  decimals  i,            

respectant   la   jerarquia   d’operacions   (mínim   de   quatre   termes).   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  senzills  de  la  vida  quotidiana  utilitzant  operacions  aritmètiques            

bàsiques   amb   nombres   enters   i   decimals.   

Fraccions   

● Representa   i   compara   fraccions   a   partir   de   l’equivalència   de   fraccions.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada.   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  amb  nombres  racionals  respectant  la           

jerarquia   d’operacions   (mínim   de   quatre   termes).   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  senzills  de  la  vida  quotidiana  utilitzant  operacions  aritmètiques            

bàsiques   amb   nombres   racionals.   

Proporcionalitat   i   percentatges   

● Identifica  relacions  de  proporcionalitat  directa  i  inversa  entre  magnituds  en            

contextos   la   vida   quotidiana.   

● Resol  problemes  senzills  de  proporcionalitat  simple  (directa  i  inversa)  i  de             

repartiments   directament   proporcionals.   

● Aplica   la   proporcionalitat   a   la   resolució   de   problemes   d’interès   simple.   

Equacions   i   polinomis   de   1r   i   2n   grau   

● Resol  equacions  de  1r  grau  amb  prèvia  reducció  a  la  forma  ax=b  (solucions  enteres               

i   mínim   de   quatre   termes).   

● Resol  equacions  de  2n  grau  immediates  aplicant  el  mètode  general  (solucions             

3.2 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  composts  senzills  en  què          

intervinguin   dues   experiències   aleatòries   simultànies   o   consecutives.   
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enteres).   

● Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   equacions   de   primer   grau.   

Funcions   i   funcions   elementals   

● Identifica  els  intervals  de  creixement  i  decreixement  i  els  extrems  d’una  funció              

contínua   a   partir   de   la   seva   gràfica.   

● Interpreta   i   analitza   la   informació   proporcionada   en   gràfics   de   funcions.   

● Reconeix  les  variables  d’una  relació  funcional  donada  mitjançant  un  gràfic  o  una              

taula   de   valors.   

● Representa   funcions   lineals.   

● Modelitza   situacions   quotidianes   senzilles   emprant   les   funcions   lineals.   

Estadística   i   Probabilitat   

● Interpreta   informació   estadística   donada   en   els   mitjans   de   comunicació   

● Elabora   la   taula   de   freqüències   reduïda   de   sèries   de   dades   no   agrupades.   

● Obté   la   representació   d’informació   estadística   mitjançant   diagrames   de   barres.   

● Obté   paràmetres   de   centralització   (mitjana,   moda)   i   de   dispersió   (rang)   

● Distingeix   fenòmens   aleatoris   i   deterministes   

● Dóna   l’espai   mostral   d’un   experiment   per   extensió   

● Assigna   probabilitats   en   experiments   equiprobables   

Geometria   en   el   pla   

● Utilitza   el   teorema   de   Tales   per   a   calcular   longituds   per   semblança   de   figures.   

● Utilitza  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  longituds  desconegudes  en  triangles              

rectangles.   

● Calcula   àrees   i   perímetres   de   figures   planes   elementals.   

● Resol   problemes   geomètrics   amb   figures   planes.   

● Utilitza   les   escales   per   a   interpretar   mapes,   plànols   i   maquetes.   

Cossos   geomètrics   

● Classifica   els   cossos   geomètrics.   

● Calcula  el  volum  d’un  cos  geomètric  elemental  (cub  i  prisma),  disposant  prèviament              

de   totes   les   dades.   

● Calcula   l’àrea   d’un   cos   geomètric   elemental   (prisma).   

  

  

  



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
APLICATS   4t   ESO   (PRAQ)   
Departament   de   Matemàtiques   
  

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació     

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                
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manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   

Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

  

6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   80%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

20%   
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revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   

Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   
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6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   
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6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     
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Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   

  

8  Contribució    de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             
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amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              

consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            

aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              
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interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  especifica  en  alumnat.           
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Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició           

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i        

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            

fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           

com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            
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la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències  socials    

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer   i   emprar   diferents   tipus   de   nombres   i   les   

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   

  

Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        
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9 Atenció   a   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

d’aquestes   situacions.   

● El  plantejant  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran           

tant  en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant           

tècniques   com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   
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10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   
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11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   del   departament   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  4t  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   
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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   
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Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de   continguts   per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques               

orientades  als  ensenyaments  aplicats  de  4t  curs  de  l’ESO  s’ha  realitzat  a  partir  de  la                 

concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.  Els  continguts  del  Bloc               

I  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es  treballaran  de  manera             

transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els  continguts  de  la  resta  de  blocs                 

s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,  segons  la  temporalització  que  consta             

en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:  Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,                

Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3  “Geometria”.  Els   continguts  essencials  per               

a   3r   curs   de   l’ESO   s’han   assenyalat   en   negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   
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● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a) Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b) Elaborar  i  crear  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) Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions  matemàtiques         

diverses.   

e) Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els  resultats  i               

conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns  apropiats,  la           

informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● 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.   

● Interpretació  i  ús  dels  nombres  reals  en  diferents  contextos  triant  la            

notació   i   l’aproximació   adequades   en   cada   cas.   
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● Utilització  de  la  calculadora  per  fer  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.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Figures   semblants.     

● Teorema  de  Tales  i  Pitàgores.  Aplicació  de  la  semblança  per  obtenir             

indirectament   mesures.   

● Raó   entre   longituds,   àrees   i   volums   de   cossos   semblants.   

● Resolució  de  problemes  geomètrics  en  el  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.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● Interpretació  d’un  fenomen  descrit  mitjançant  un  enunciat,  taula,  gràfica           

o   expressió   analítica.     

● Estudi  d'altres  models  funcionals  i  descripció  de  les  característiques  usant  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.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Anàlisi   crítica   de   taules   i   gràfics   estadístics   en   els   mitjans   de   comunicació.  

● Interpretació,  anàlisi  i  utilització  de  les  mesures  de  centralització  i           

dispersió.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● 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   regla   de   Laplace.   

● Probabilitat   simple   i   composta.   Esdeveniments   dependents   i   independents.     

● Diagrama   en   arbre.   
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7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               

interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   

14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   
  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            
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coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   

3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   
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● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              

simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  L’alumnat  de  4t  d’ESO  dels  grups  A,  B  i              

C  s’ajuntarà  en  un  únic  grup  que  farà  classe  a  una  de  les  aules  ordinàries,  amb  la                   

professora  assignada  al  grup.  Només  en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat              

com  a  persona  de  risc  o  d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé                

presenti  símptomes  compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i               

hagi  acreditat  aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència           

al  centre  de  salut,  tindrà  dret  a  l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge                

per  via  telemàtica,  sense  perjudici  del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables               

(vegeu  apartat  6).  Amb  aquesta  finalitat  es  programaran  tasques  individuals,            

adaptades  a  les  circumstàncies  de  l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via                

telemàtica.  Si  les  circumstàncies   ho  permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques              

en   grup   amb   altres   companys/es   que   segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

Està  prevista  la  realització  d’activitats  del  projecte  interdisciplinar  de  les  matèries  de              

ciències  i  tecnologia,  sobre  la  qualitat  de  l’aire  al  municipi  d’Alcúdia.  El  seu               
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desenvolupament  es  durà  a  terme  durant  la  segona  meitat  del  segon  trimestre  i  la                

primera   part   del   tercer,   relacionada   amb   els   blocs   de   “Funcions”   i   “Estadística”.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics.     

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  proporcionat  pel  professorat  a  partir             

fonamentalment   de   les   fonts   bibliogràfiques   següents:     

● Apunts  i  exercicis  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  4             

d’ESO   publicats   al   web   de   “Marea   Verde”,   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/4AESO.htm     

● Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  4t  d’ESO  del  Projecte            

EDAD   Descartes,   publicats   al   web   

https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_apli.htm    .     

Es  podran  complementàriament  altres  materials  del  fons  bibliogràfic  del  departament  i             

materials  lliures  del  web,  així  com  altres  que  aportin  els  membres  del  departament.  El                

professorat  s’encarregarà  de  facilitar  els  materials  a  l’alumnat  de  forma  adient             

utilitzant   mitjans   digitals.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  donarà  accés               

als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per  a  les                   

comunicacions   que   no   es   puguin   mantenir   a   classe.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.   

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  de  la  seva  tauleta  o  chromebook,  amb  accés  a  Internet,                

des  d’on  tindrà  accés  al  classroom  i  als  materials  de  l’assignatura,  a  les  aplicacions  i                 

programaris  de  geometria  dinàmica,  i  a  través  del  qual  podrà  establir  comunicacions              

amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat.   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/4AESO.htm
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_apli.htm
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4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.   

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   reals   4.   Equacions   7.   Estadística   i   
probabilitat   

2.   Fraccions   5.   Sistemes   d’equacions   8.   Geometria   en   el   pla   

3.   Problemes   aritmètics   6.   Funcions   9.   Cossos   geomètrics   
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aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     

Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   per   a   4t   d'ESO.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  orientades  als             

ensenyaments  aplicats  de  4t  curs  de  l’ESO  s’han  seleccionat  a  partir  de  la  concreció  de                 

la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els   elements  curriculars  essencials  s’han             

assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa            

LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord  amb  la  disposició  transitòria  segona  bis  de  la               

LOMLOE.   
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BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1 Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1 Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2 Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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 Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4 Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3 Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   

3.1 Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   

3.2 Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4 Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.   

4.1 Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   
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5 Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1 Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3 Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4 Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5 Fa  simulacions  i  prediccions,   en  el   context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   

7 Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   

7.1 Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

8 Desenvolupar  i  conrear  les  actituds  personals  inherents  a  la  tasca           

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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.   
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8.4 Desenvolupa  actituds  de  curiositat  i  indagació,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9 Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions           

desconegudes.   

9.1 Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10 Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1 Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11 Emprar  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.   

11.1 Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   

11.2 Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de  funcions          

amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu  informació  qualitativa  i          

quantitativa.   

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 Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   
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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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2 Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3 Usa  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   

1 Conèixer  els  diferents  tipus  de  nombres  i  interpretar  el  significat            

d’algunes  de  les  seves  propietats  més  característiques:  divisibilitat,          

paritat,   infinitud,   proximitat.   

1.1 Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

racionals,  irracionals  i  reals)  i  indica  el  criteri  seguit,  i  els  empra              

per  representar  i  interpretar  adequadament  informació        

quantitativa.   

1.2 Fa  els  càlculs  amb  eficàcia  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 Fa   estimacions   i   jutja   si   els   resultats   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'ús  de  mitjans  tecnològics  quan  a  la  complexitat  de  les  dades  ho               

requereixi.   

1.7 Resol  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  què  intervenen  magnituds           

directament   i   inversament   proporcionals.   

2 Utilitzar  amb  destresa  el  llenguatge  algebraic  i  les  seves  operacions  i             

propietats.     

2.1 S’expressa   de   manera   eficaç   fent   ús   del   llenguatge   algebraic.   
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2.2 Fa  operacions  de  suma,  resta,  producte  i  divisió  de  polinomis  i            

empra   identitats   notables.   

2.3 Obté  les  arrels  d’un  polinomi  i  el  factoritza  emprant  la  regla  de  Ruffini  o  un                

altre   mètode   més   adequat.   

3 Representar  i  analitzar  situacions  i  relacions  matemàtiques  utilitzant          

inequacions,  equacions  i  sistemes  per  resoldre  problemes  matemàtics  i          

de   contextos   reals.   

3.1 Formula  algebraicament  les  restriccions  indicades  en  una  situació          

de  la  vida  real,  ho  estudia  i  resol  mitjançant  inequacions,            

equacions   o   sistemes,   i   interpreta   els   resultats   obtinguts.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1 Calcular  magnituds  efectuant  mesures  directes  i  indirectes  a  partir  de           

situacions  reals,  emprant  els  instruments,  les  tècniques  o  les  fórmules            

més   adequats   i   aplicant   les   unitats   de   mesura.   

1.1 Utilitza  els  instruments,  les  fórmules  i  les  tècniques  apropiats  per           

mesurar  angles,  longituds,  àrees  i  volums  de  cossos  i  figures            

geomètriques,   i   interpreta   les   escales   de   mesures.   

1.2 Empra  les  propietats  de  les  figures  i  cossos  (simetries,           

descomposició  en  figures  més  conegudes)  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,  les  aplica  per  resoldre  problemes  geomètrics  i  assigna  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 Usar  aplicacions  informàtiques  de  geometria  dinàmica  per  representar         

cossos  geomètrics  i  comprovar,  mitjançant  la  interacció  amb  aquestes,           

propietats   geomètriques.   

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  en           

comprova   les   propietats   geomètriques.   
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BLOC   4.   FUNCIONS   

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.   

1.1 Identifica  i  explica  relacions  entre  magnituds  que  poden  ser          

descrites  mitjançant  una  relació  funcional  i  associa  les  gràfiques          

amb   les   corresponents   expressions   algebraiques.  

1.2 Explica  i  representa  gràficament  el  model  de  relació  entre  dues  magnituds             

per  als  casos  de  relació  lineal,  quadràtica,  de  proporcionalitat  inversa,            

exponencial   i   logarítmica,   emprant   mitjans   tecnològics   si   és   necessari.   

1.3 Identifica,  estima  o  calcula  paràmetres  característics  de  funcions          

elementals.   

1.4 Expressa  raonadament  conclusions  sobre  un  fenomen  a  partir  del           

comportament   d’una   gràfica   o   dels   valors   d’una   taula.   

1.5 Analitza  el  creixement  o  el  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,  definides  a         

trossos,   exponencials   i   logarítmiques.   

2 Analitzar  informació  proporcionada  a  partir  de  taules  i  gràfiques  que            

representin  relacions  funcionals  associades  a  situacions  reals  i  obtenir           

informació  sobre  el  seu  comportament,  evolució  i  possibles  resultats          

finals.   

2.1 Interpreta  críticament  dades  de  taules  i  gràfiques  sobre  diverses           

situacions   reals.   

2.2 Representa  dades  mitjançant  taules  i  gràfiques  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  la  variable           

que  les  determinen  i  emprant  tant  llapis  i  paper  com  mitjans            

tecnològics.   
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2.4 Relaciona  diferents  taules  de  valors  i  les  gràfiques  corresponents          

en   casos   senzills,   i   justifica   la   decisió.   

2.5 Utilitza  amb  destresa  elements  tecnològics  específics  per  dibuixar         

gràfiques.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1 Utilitzar  el  llenguatge  adequat  per  descriure  situacions  relacionades  amb           

l'atzar  i  l'estadística,  i  analitzar  i  interpretar  informacions  que  apareixen           

en   els   mitjans   de   comunicació.   

1.1 Fa  servir  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 Empra  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  que  li  són             

properes.   

2 Elaborar  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com  els  paràmetres             

estadístics  més  usuals,  en  distribucions  unidimensionals,  emprant  els          

mitjans  més  adequats  (llapis  i  paper,  calculadora,  full  de  càlcul)  i             

valorant   qualitativament   la   representativitat   de   les   mostres   usades.   

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 Calcular  probabilitats  simples  o  compostes  aplicant  la  regla  de  Laplace,            

els  diagrames  d’arbre,  les  taules  de  contingència  o  altres  tècniques           

combinatòries.   
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Indicadors   d’assoliment   de   mínims   

Nombres   reals   

● Representa,   compara   i   ordena   nombres   enters   i   decimals.   

● Classifica   els   nombres   reals.   

● Aproxima  per  arrodoniment  nombres  decimals  d’acord  amb  el  context  del            

problema.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada.   

● Aplica  les  propietats  de  les  potències  per  simplificar  expressions  i  obtenir-ne  el              

valor.   

● Troba   el   valor   d’arrels   quadrades   i   cúbiques   exactes.   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  amb  nombres  enters  i  decimals,           

respectant   la   jerarquia   d’operacions.   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  senzills  de  la  vida  quotidiana  utilitzant  operacions  aritmètiques            

bàsiques   amb   nombres   enters   i   decimals.   

Fraccions   

● Representa,   compara   i   ordena   fraccions.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada.   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  amb  nombres  racionals  respectant  la           

jerarquia   d’operacions   (mínim   de   quatre   termes).   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  senzills  de  la  vida  quotidiana  utilitzant  operacions  aritmètiques            

amb   nombres   racionals.   

Proporcionalitat   i   percentatges   

● Identifica  relacions  de  proporcionalitat  directa  i  inversa  entre  magnituds  en            

contextos   la   vida   quotidiana.   

● Utilitza  els  factors  de  conversió,  la  reducció  a  la  unitat  i  les  proporcions  per  establir                 

relacions   de   proporcionalitat.   

3.1 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  amb  la  regla  de  Laplace  i           

empra,  especialment,  diagrames  d’arbre  o  les  taules  de          

contingència   per   a   recompte   de   casos.   

3.2 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  composts  senzills  en  què          

intervinguin   dues   experiències   aleatòries   simultànies   o   consecutives.   
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● Resol  problemes  senzills  de  proporcionalitat  simple  (directa  i  inversa)  i  de             

repartiments   directament   proporcionals.   

● Aplica   la   proporcionalitat   a   la   resolució   de   problemes   d’interès   simple.   

Equacions   i   polinomis   de   1r   i   2n   grau   

● Resol   equacions   de   1r   grau   amb   prèvia   reducció   a   la   forma   ax=b.   

● Resol   equacions   de   2n   grau   aplicant   el   mètode   general.   

● Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   equacions   de   primer   grau.   

Funcions   i   funcions   elementals   

● Identifica  els  intervals  de  creixement  i  decreixement  i  els  extrems  d’una  funció              

contínua   a   partir   de   la   seva   gràfica.   

● Interpreta   i   analitza   la   informació   proporcionada   en   gràfics   de   funcions.   

● Reconeix  les  variables  d’una  relació  funcional  donada  mitjançant  un  gràfic  o  una              

taula   de   valors.   

● Representa   funcions   lineals.   

● Interpreta   el   pendent   de   la   funció   lineal   com   a   relació   entre   magnituds.   

● Modelitza   situacions   quotidianes   senzilles   emprant   les   funcions   lineals.   

Estadística   i   Probabilitat   

● Interpreta   informació   estadística   donada   en   els   mitjans   de   comunicació   

● Elabora   la   taula   de   freqüències.   

● Obté  la  representació  d’informació  estadística  mitjançant  diagrames  de  barres  i            

polígons   de   freqüències.   

● Obté  paràmetres  de  centralització  (mitjana,  moda)  i  de  dispersió  (rang,  desviació             

típica)   

● Distingeix   fenòmens   aleatoris   i   deterministes   

● Dóna   l’espai   mostral   d’un   experiment   i   de   successos   per   extensió   

● Assigna   probabilitats   en   experiments   equiprobables   

● Resol   problemes   de   probabilitat   simple   

Geometria   en   el   pla   

● Utilitza   el   teorema   de   Tales   per   a   calcular   longituds   per   semblança   de   figures.   

● Utilitza  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  longituds  desconegudes  en  triangles              

rectangles.   

● Calcula   àrees   i   perímetres   de   figures   planes   elementals.   

● Resol   problemes   geomètrics   amb   figures   planes.   

● Utilitza   les   escales   per   a   interpretar   mapes,   plànols   i   maquetes.   
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Cossos   geomètrics   

● Classifica   els   cossos   geomètrics.   

● Calcula  el  volum  d’un  cos  geomètric  elemental  (cub,  prisma  i  cilindre,  piràmide  i               

esfera).   

● Calcula   l’àrea   d’un   cos   geomètric   elemental   (prisma,   cilindre   i   esfera).   

  

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació     

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   
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En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   

  

Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   80%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

20%   
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6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   
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Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   

  

6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               
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mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   

  

6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              
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si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     

Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   
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8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau.   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              
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consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            

aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        
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manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  específica  en  alumnat.           

Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició           

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i        

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            
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fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           

com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències  socials    

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer   i   emprar   diferents   tipus   de   nombres   i   les   

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   
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Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   

● Plantejar  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran  tant           

en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant  tècniques          

com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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9 Atenció   a   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   
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Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               
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o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   

  

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  4t  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   
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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   
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Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de   continguts   per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques               

orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  4t  curs  de  l’ESO  s’ha  realitzat  a  partir  de                

la  concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.  Els  continguts  del               

Bloc  1  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es  treballaran  de  manera              

transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els  continguts  de  la  resta  de  blocs                 

s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,  segons  la  temporalització  que  consta             

en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:  Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,                

Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3  “Geometria”.  Els   continguts  essencials  per               

a   4t   curs   de   l’ESO   s’han   assenyalat   en   negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   
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● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a)  Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b)  Elaborar  i  crear  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)  Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions        

matemàtiques   diverses.   

e)  Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els              

resultats  i  conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns          

apropiats,   la   informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Reconeixement  de  nombres  que  no  poden  expressar-se  en  forma  de           

fracció.   Nombres   irracionals.   

● Representació   de   nombres   en   la   recta   real.   Intervals.   

● Potències   d’exponent   enter   o   fraccionari   i   radicals   senzills.   

● Interpretació  i  ús  dels  nombres  reals  en  diferents  contextos  triant  la            

notació   i   l’aproximació   adequades   en   cada   cas.   

● Potències   d’exponent   racional.   Operacions   i   propietats.   

● Jerarquia   de   les   operacions.   
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● Càlcul   amb   percentatges.   Interès   simple   i   compost.   

● Logaritmes.   Definició   i   propietats.   

● Manipulació   d’expressions   algebraiques.   Utilització   d’igualtats   notables.   

● Introducció   a   l’estudi   de   polinomis.   Arrels   i   factorització.   

● Equacions   de   grau   superior   a   dos.   

● Fraccions   algebraiques.   Simplificació   i   operacions.   

● Resolució  de  problemes  quotidians  i  d’altres  àrees  de  coneixement          

mitjançant   equacions   i   sistemes.   

● Inequacions  de  primer  i  segon  grau.  Interpretació  gràfica.  Resolució  de            

problemes.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Mesures   d’angles   en   el   sistema   sexagesimal   i   en   radiants.   

● Raons  trigonomètriques.  Relacions  entre  elles.  Relacions  mètriques  en  els           

triangles.   

● Aplicació  dels  coneixements  geomètrics  a  la  resolució  de  problemes          

mètrics   en   el   món   físic:   mesura   de   longituds,   àrees   i   volums.   

● Iniciació  a  la  geometria  analítica  en  el  pla.  Coordenades.  Vectors.           

Equacions   de   la   recta.   Paral·lelisme,   perpendicularitat.   

● Semblança.  Figures  semblants.  Raó  entre  longituds,  àrees  i  volums  de            

cossos   semblants.   

● Aplicacions  informàtiques  de  geometria  dinàmica  que  facilitin  la  comprensió  de           

conceptes   i   propietats   geomètriques.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● Interpretació  d’un  fenomen  descrit  mitjançant  un  enunciat,  taula,  gràfica           

o   expressió   analítica.   Anàlisi   de   resultats.   

● La  taxa  de  variació  mitjana  com  a  mesura  de  la  variació  d’una  funció  en  un                 

interval.   

● Reconeixement  d’altres  models  funcionals:  aplicacions  en  contextos  i  situacions          

reals.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Introducció   a   la   combinatòria:   combinacions,   variacions   i   permutacions.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

● Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace  i  altres  tècniques  de             

recompte.   

● Probabilitat  simple  i  composta.  Esdeveniments  dependents  i        

independents.   

● Experiències  aleatòries  compostes.  Utilització  de  taules  de  contingència  i          

diagrames   d’arbre   per   a   l’assignació   de   probabilitats.   

● Probabilitat   condicionada.   

● Ús  del  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions  relacionades  amb             

l’atzar   i   l’estadística.   

● Identificació   de   les   fases   i   les   tasques   d’un   estudi   estadístic.   

● Gràfics  estadístics.  Diferents  tipus  de  gràfics.   Anàlisi  crítica  de  taules  i  gràfics             

estadístics   en   els   mitjans   de   comunicació.   Detecció   de   fal·làcies.   

● Mesures   de   centralització   i   dispersió:   interpretació,   anàlisi   i   utilització.   

● Comparació  de  distribucions  mitjançant  l’ús  conjunt  de  mesures  de           

posició   i   dispersió.   

● Construcció   i   interpretació   de   diagrames   de   dispersió.   Introducció   a   la   correlació.   
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constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               

interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   
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14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   

  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   

3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   
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En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              

simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  L’alumnat  de  4t  d’ESO  s’agruparà  en  dos            

grups  que  faran  classe  a  una  de  les  aules  ordinàries,  amb  el  professor/a  assignat/da  al                 

grup.  Només  en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  tindrà  dret  a  l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via               

telemàtica,  sense  perjudici  del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu              

apartat  6).  Amb  aquesta  finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les              
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circumstàncies  de  l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les                

circumstàncies  ho  permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb              

altres   companys/es   que   segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

Està  prevista  la  realització  d’activitats  en  el  marc  del  projecte  SOCLIMPACT-VENOM,             

en  què  el  centre  pren  part  a  través  del  projecte  interdisciplinar  de  les  matèries  de                 

ciències  i  tecnologia,  sobre  l’impacte  del  canvi  climàtic  a  les  costes.  El  seu               

desenvolupament  es  durà  a  terme  durant  la  segona  meitat  del  segon  trimestre  i  la                

primera   part   del   tercer,   relacionada   amb   els   blocs   de   “Funcions”   i   “Estadística”.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  proporcionat  pel  professorat  a  partir             

fonamentalment   de   les   fonts   bibliogràfiques   següents:     

● Apunts  i  exercicis  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  4             

d’ESO   publicats   al   web   de   “Marea   Verde”,   

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/4BESO.htm     

● Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  4t  d’ESO  del  Projecte            

EDAD   Descartes,   publicats   al   web   

https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_acad.htm .     

Es  podran  complementàriament  altres  materials  del  fons  bibliogràfic  del  departament  i             

materials  lliures  del  web,  així  com  altres  que  aportin  els  membres  del  departament.  El                

professorat  s’encarregarà  de  facilitar  els  materials  a  l’alumnat  de  forma  adient             

utilitzant  mitjans  digitals.  Així  mateix,  s’emprarà  el  programa  de  geometria  dinàmica             

“Geogebra”   i   de   càlcul   per   ordinador   “Wolframalpha”.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  donarà  accés               

als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per  a  les                   

comunicacions   que   no   es   puguin   mantenir   a   classe.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.   

  

  

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/4BESO.htm
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cat_acad.htm
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Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  de  la  seva  tauleta  o  chromebook,  amb  accés  a  Internet,                

des  d’on  tindrà  accés  al  classroom  i  als  materials  de  l’assignatura,  a  les  aplicacions  i                 

programaris  de  geometria  dinàmica,  i  a  través  del  qual  podrà  establir  comunicacions              

amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat  

  

4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.   

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   reals   4.   Sistemes   d’equacions   i   
desigualtats   algebraiques   7.   Estadística   

2.   Polinomis   i   fraccions   
algebraiques   5.   Anàlisi   de   funcions   8.   Trigonometria   

3.   Equacions   6.   Funcions   elementals   9.   Geometria   analítica   
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totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     

Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               
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amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   per   a   4t   d'ESO.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  orientades  als             

ensenyaments  acadèmics  de  4t  curs  de  l’ESO  s’han  seleccionat  a  partir  de  la  concreció               

de  la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els   elements  curriculars  essencials             

s’han  assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa             

LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord  amb  la  disposició  transitòria  segona  bis  de  la               

LOMLOE.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1. Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1.  Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2. Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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.  Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4.  Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3. Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   

3.1. Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   
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3.2.  Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4. Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.  

4.1. Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   

5. Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1. Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els          

coneixements   matemàtics   necessaris.   

6.3. Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin           

la   resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4. Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5.  Fa  simulacions  i  prediccions,   en  el   context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   

7. Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   
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7.1. Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

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

matemàtica.   

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,  la              

cura  i  l’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,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9. Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions           

desconegudes.   

9.1. Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10. Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1. Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11. Emprar  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.   

11.1. Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   
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11.2. Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de         

funcions  amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu        

informació   qualitativa   i   quantitativa.   

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. Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2.  Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3. Usa  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   

1. Conèixer  els  diferents  tipus  de  nombres  i  interpretar  el  significat            

d’algunes  de  les  seves  propietats  més  característiques:  divisibilitat,          

paritat,   infinitud,   proximitat.   

1.1. Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

racionals,  irracionals  i  reals)  i  indica  el  criteri  seguit,  i  els  empra              

per  representar  i  interpretar  adequadament  informació        

quantitativa.   

1.2.  Aplica  propietats  característiques  dels  nombres  en  utilitzar-los  en  contextos           

de   resolució   de   problemes.   

2. Emprar  els  diferents  tipus  de  nombres  i  operacions,  juntament  amb  les            

seves  propietats,  per  recollir,  transformar  i  intercanviar  informació  i          
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resoldre  problemes  relacionats  amb  la  vida  diària  i  altres  matèries  de            

l’àmbit   acadèmic.   

2.1. Opera  amb  eficàcia  emprant  càlcul  mental,  algoritmes  de  llapis  i           

paper,  calculadora  o  programes  informàtics,  i  utilitzant  la  notació          

més   adequada.   

2.2.  Fa   estimacions   correctament   i   jutja   si   els   resultats   obtinguts   són   raonables.  

2.3. Estableix  les  relacions  entre  radicals  i  potències,  opera  aplicant  les            

propietats   necessàries   i   resol   problemes   contextualitzats.   

2.4.  Aplica  percentatges  a  la  resolució  de  problemes  quotidians  i  financers,  i            

valora  l’ús  de  mitjans  tecnològics  quan  la  complexitat  de  les  dades  ho              

requereixi.   

2.5.  Calcula  logaritmes  senzills  a  partir  de  la  seva  definició  o  mitjançant            

l’aplicació   de   seves   les   propietats,   i   resol   problemes   senzills.   

2.6. Compara,  ordena,  classifica  i  representa  diferents  tipus  de  nombres          

sobre   la   recta   numèrica   fent   servir   diferents   escales.   

2.7.  Resol  problemes  que  requereixin  conceptes  i  propietats  específiques  dels          

nombres.   

3. Construir  i  interpretar  expressions  algebraiques  utilitzant  amb  destresa          

el   llenguatge   algebraic   i   les   seves   operacions   i   propietats.   

3.1. S’expressa   de   manera   eficaç   fent   ús   del   llenguatge   algebraic.   

3.2. Obté  les  arrels  d’un  polinomi  i  el  factoritza  emprant  la  regla  de              

Ruffini   o   un   altre   mètode   més   adequat.   

3.3. Fa  operacions  amb  polinomis,  igualtats  notables  i  fraccions          

algebraiques   senzilles.   

3.4. Fa  ús  de  la  descomposició  factorial  per  resoldre  equacions  de  grau            

superior   a   dos.   

4. Representar  i  analitzar  situacions  i  relacions  matemàtiques  utilitzant          

inequacions,  equacions  i  sistemes  per  resoldre  problemes  matemàtics  i          

de   contextos   reals.   

4.1. Formula  algebraicament  les  restriccions  indicades  en  una  situació          

de  la  vida  real,  ho  estudia  i  resol  mitjançant  inequacions,            

equacions   o   sistemes,   i   interpreta   els   resultats   obtinguts.   
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BLOC   3.   GEOMETRIA   

1. Emprar  les  unitats  angulars  del  sistema  mètric  sexagesimal  i           

internacional  i  les  relacions  i  raons  de  la  trigonometria  elemental  per             

resoldre   problemes   trigonomètrics   en   contextos   reals.   

1.1. Utilitza  conceptes  i  relacions  de  la  trigonometria  bàsica  per          

resoldre  problemes  emprant  mitjans  tecnològics,  si  fos  necessari,         

per   fer   els   càlculs.   

2. Calcular  magnituds  efectuant  mesures  directes  i  indirectes  a  partir  de           

situacions  reals,  emprant  els  instruments,  les  tècniques  o  les  fórmules            

més   adequats   i   aplicant   les   unitats   de   mesura.   

2.1.  Usa  les  eines  tecnològiques,  les  estratègies  i  les  fórmules  apropiades  per             

calcular   angles,   longituds,   àrees   i   volums   de   cossos   i   figures   geomètriques.  

2.2. Resol  triangles  utilitzant  les  raons  trigonomètriques  i  les  seves           

relacions.   

2.3.  Empra  les  fórmules  per  calcular  àrees  i  volums  de  triangles,  quadrilàters,            

cercles,  paral·lelepípedes,  piràmides,  cilindres,  cons  i  esferes,  les  aplica  per            

resoldre   problemes   geomètrics   i   assigna   les   unitats   apropiades.   

3. Conèixer  i  utilitzar  els  conceptes  i  els  procediments  bàsics  de  la             

geometria  analítica  plana  per  representar,  descriure  i  analitzar  formes  i            

configuracions   geomètriques   senzilles.   

3.1. Estableix  correspondències  analítiques  entre  les  coordenades  de         

punts   i   vectors.   

3.2. Calcula   la   distància   entre   dos   punts   i   el   mòdul   d’un   vector.   

3.3. Coneix  el  significat  de  pendent  d’una  recta  i  diferents  formes  de             

calcular-lo.   

3.4. Calcula  l’equació  d’una  recta  de  diverses  formes,  en  funció  de  les             

dades   conegudes.   

3.5.  Reconeix  diferents  expressions  de  l’equació  d’una  recta  i  les  empra  en            

l’estudi  analític  de  les  condicions  d’incidència,  paral·lelisme  i         

perpendicularitat.   

3.6. Utilitza  recursos  tecnològics  interactius  per  crear  figures        

geomètriques   i   observar-ne   les   propietats   i   característiques.   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   4t   ESO   
Departament   de   Matemàtiques   
  

BLOC   4.   FUNCIONS   

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.   

1.1. Identifica  i  explica  relacions  entre  magnituds  que  poden  ser          

descrites  mitjançant  una  relació  funcional  i  associa  les  gràfiques          

amb   les   corresponents   expressions   algebraiques.  

1.2. Explica  i  representa  gràficament  el  model  de  relació  entre  dues            

magnituds  per  als  casos  de  relació  lineal,  quadràtica,  de          

proporcionalitat  inversa,  exponencial  i  logarítmica,  emprant        

mitjans   tecnològics   si   és   necessari.   

1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  paràmetres  característics  de  funcions         

elementals.   

1.4.  Expressa  raonadament  conclusions  sobre  un  fenomen  a  partir  del           

comportament   d’una   gràfica   o   dels   valors   d’una   taula.   

1.5. Analitza  el  creixement  o  el  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,  definides  a  trossos,  exponencials          

i   logarítmiques.   

2. Analitzar  informació  proporcionada  a  partir  de  taules  i  gràfiques  que            

representin  relacions  funcionals  associades  a  situacions  reals  i  obtenir           

informació  sobre  el  seu  comportament,  evolució  i  possibles  resultats          

finals.   

2.1.  Interpreta  críticament  dades  de  taules  i  gràfiques  sobre  diverses  situacions           

reals.   

2.2. Representa  dades  mitjançant  taules  i  gràfiques  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  la  variable           

que  les  determinen  i  emprant  tant  llapis  i  paper  com  mitjans            

tecnològics.   
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2.4. Relaciona   diferents   taules   de   valors   i   les   gràfiques   corresponents.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1. Resoldre  diferents  situacions  i  problemes  de  la  vida  quotidiana  aplicant  els            

conceptes   del   càlcul   de   probabilitats   i   les   tècniques   de   recompte   adequades.   

1.1. Aplica  en  problemes  contextualitzats  els  conceptes  de  variació,  permutació           

i   combinació.  

1.2. Identifica  i  descriu  situacions  i  fenòmens  de  caràcter  aleatori,  i  empra  la             

terminologia   adequada   per   descriure   esdeveniments.   

1.3. Aplica  tècniques  de  càlcul  de  probabilitats  en  la  resolució  de  diferents            

situacions   i   problemes   de   la   vida   quotidiana.   

1.4.  Formula  i  comprova  conjectures  sobre  els  resultats  d’experiments  aleatoris           

i   simulacions.   

1.5. Utilitza  un  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions          

relacionades   amb   l’atzar.   

1.6.  Interpreta  un  estudi  estadístic  a  partir  de  situacions  concretes  properes  a            

l’alumne.   

2. Calcular  probabilitats  simples  o  compostes  aplicant  la  regla  de  Laplace,  els             

diagrames   d’arbre,   les   taules   de   contingència   o   altres   tècniques   combinatòries.   

2.1. Aplica  la  regla  de  Laplace  i  fa  servir  estratègies  de  recompte  senzilles  i               

tècniques   combinatòries.   

2.2. Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  composts  senzills  emprant         

especialment   els   diagrames   d’arbre   o   les   taules   de   contingència.   

2.3.  Resol   problemes   senzills   associats   a   la   probabilitat   condicionada.   

2.4. Analitza  matemàticament  algun  joc  d’atzar  senzill,  en  comprèn  les  regles  i             

calcula   les   probabilitats   adequades.   

3. Utilitzar  el  llenguatge  adequat  per  descriure,  analitzar  i  interpretar  dades            

estadístiques   que   apareixen   en   els   mitjans   de   comunicació.   

3.1. Fa  servir  un  vocabulari  adequat  per  descriure,  quantificar  i          

analitzar   situacions   relacionades   amb   l’atzar.   

4. Elaborar  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com  els  paràmetres             

estadístics  més  usuals,  en  distribucions  unidimensionals  i        

bidimensionals,  emprant  els  mitjans  més  adequats  (llapis  i  paper,          

calculadora  o  ordinador)  i  valorant  qualitativament  la  representativitat          

de   les   mostres   usades.   
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Indicadors   d’assoliment   de   mínims   

Nombres   reals   

● Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,  racionals,  irracionals  i             

reals)   i   els   empra   per   representar   adequadament   informació   quantitativa.   

● Compara,  ordena,  classifica  i  representa  diferents  tipus  de  nombres  sobre  la  recta              

numèrica   fent   servir   diferents   escales.   

● Expressa  el  resultat  d’un  problema,  utilitzant  la  unitat  de  mesura  adequada,  en              

forma  de  nombre  decimal  i  l’arrodoneix  si  és  necessari  amb  la  precisió  requerida,               

d’acord   amb   la   naturalesa   de   les   dades.   

● Opera  amb  diferents  tipus  de  nombres  emprant  càlcul  mental,  algoritmes  de  llapis  i               

paper,   calculadora   o   programes   informàtics.   

● Opera  expressions  numèriques  senzilles  que  contenguin  arrels  aplicant  les           

propietats   necessàries.   

● Calcula   logaritmes   senzills   a   partir   de   la   seva   definició.   

Polinomis   i   fraccions   algebraiques   

● S’expressa   fent   ús   del   llenguatge   algebraic.   

● Obté   arrels   d’un   polinomi   i   el   factoritza.   

● Fa   operacions   amb   polinomis   i   igualtats   notables.   

Equacions.   Sistemes   d’equacions.   Desigualtats   algebraiques     

● Fa   ús   de   la   descomposició   factorial   per   resoldre   equacions   de   grau   superior   a   dos.   

● Resol  problemes  fent  ús  de  les  equacions  de  primer  i  segon  grau  i  els  sistemes                 

d’equacions.   

● Formula   algebraicament   les   restriccions   indicades   en   una   situació   de   la   vida   real   

4.1. Interpreta   críticament   dades   de   taules   i   gràfics   estadístics.   

4.2. Representa  dades  mitjançant  taules  i  gràfics  estadístics  utilitzant          

els   mitjans   tecnològics   més   adequats.   

4.3. Calcula  i  interpreta  els  paràmetres  estadístics  d’una  distribució  de          

dades  emprant  els  mitjans  més  adequats  (llapis  i  paper,           

calculadora   o   ordinador).   

4.4.  Selecciona  una  mostra  aleatòria  i  en  valora  la  representativitat  en  mostres             

molt   petites.   

4.5.  Representa  diagrames  de  dispersió  i  interpreta  la  relació  existent  entre  les            

variables.   
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● Resol   mitjançant   inequacions   o   sistemes   problemes   sobre   restriccions.   

Anàlisi   de   funcions.   Funcions   elementals   

● Identifica  i   explica  relacions  entre  magnituds  que  poden  ser  descrites  mitjançant             

una   relació   funcional   

● Associa   les   gràfiques   amb   les   corresponents   expressions   algebraiques.   

● Representa  gràficament  el  model  de  relació  entre  dues  magnituds  per  als  casos   de               

relació   lineal,   quadràtica,   de   proporcionalitat   inversa   i   exponencial .   

● Expressa  conclusions  sobre  un  fenomen  a  partir  del  comportament  d’una  gràfica  o              

dels   valors   d’una   taula.   

● Analitza   el  creixement  o  el  decreixement  d’una  funció  mitjançant  una  taula  de              

valors   o   de   la   mateixa   gràfica.   

● Representa    dades   mitjançant   taules   i   gràfiques   utilitzant   eixos   i   unitats   adequades.   

● Descriu  les  característiques  més  importants  que  s’extreuen  d’una  gràfica           

assenyalant  els  valors  puntuals  o  intervals  de  la  variable  que  les  determinen  i               

emprant   tant   llapis   i   paper    com    mitjans   tecnològics.   

Est adística   

● Interp reta   un   estudi   estadístic   a   partir   de   situacions   concretes   properes   a   l’alumne.   

● Interpreta    dades   de   taules   i   gràfics   estadístics.   

● Representa    dades   mitjançant   taules   i   gràfics   estadístics.   

● Calcula  i  interpreta  els  paràmetres  estadístics  de  centralització,  posició  i  dispersió             

d’una   distribució   de   dades.   

Trigonometria   

● Utilitza  conceptes  i  relacions  de  la  trigonometria  bàsica  per  resoldre  problemes             

emprant   mitjans   tecnològics,   si   fos   necessari,   per   fer   els   càlculs.   

● Resol  triangles  rectangles  utilitzant  les  raons  trigonomètriques  i  les  seves            

relacions.   

Geometria   analítica   

● Estableix   correspondències   analítiques   entre   les   coordenades   de   punts   i   vectors.   

● Coneix   el   significat   i   calcula   el   pendent   d’una   recta.   

● Calcula   l’equació   d’una   recta.   
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6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació   

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            
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excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   

Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

  

6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   80%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

20%   
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revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   

Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   

6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              
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avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el   corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   

  

6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   4t   ESO   
Departament   de   Matemàtiques   
  

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     

Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   4t   ESO   
Departament   de   Matemàtiques   
  

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   

  

8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            
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formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              

consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            

aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   
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D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  especifica  en  alumnat.           

Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   
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Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● -  En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en           

l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com       

analitzar  i  investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de          

manera   matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            

fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           

com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   
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● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències   socials   

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer   i   emprar   diferents   tipus   de   nombres   i   les   

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   

Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   
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9 Atenció   a   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

● El  plantejant  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran           

tant  en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant           

tècniques   com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               
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curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   
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11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   del   departament   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  4t  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   
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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   
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Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de    continguts    per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques               

orientades  als  ensenyaments  aplicats  de  3r  curs  de  l’ESO  s’ha  realitzat  a  partir  de  la                 

concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.  Els  continguts  del  Bloc               

1  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es  treballaran  de  manera             

transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els  continguts  de  la  resta  de  blocs                 

s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,  segons  la  temporalització  que  consta             

en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:  Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,                

Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3  “Geometria”.  Els   continguts  essencials  per               

a   3r   curs   de   l’ESO   s’han   assenyalat   en   negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   
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● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a)  Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b)  Elaborar  i  crear  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)  Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions  matemàtiques         

diverses.   

e)  Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els  resultats  i               

conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns  apropiats,  la           

informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● Nombres  decimals  i  racionals.  Transformació  de  fraccions  en  decimals  i            

viceversa.     

● Nombres   decimals   exactes   i   periòdics.    Fracció   generatriu.   

● Operacions  amb  fraccions  i  decimals.  Càlcul  aproximat  i  arrodoniment.           

Xifres   significatives.   Error   absolut   i   relatiu.   

● Potències  de  nombres  racionals  amb  exponent  natural  o  enter .  Significat  i             

ús.   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació   didàctica   –   MATEMÀTIQUES   ORIENTADES   ALS   ENSENYAMENTS   
APLICATS   3r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   

  

● Potències  de  base  10.  Aplicació  per  a  l’expressió  de  nombres  molt  petits.              

Operacions   amb   nombres   expressats   en   notació   científica.   

● Arrels  quadrades.  Arrels  no  exactes.  Expressió  decimal.   Expressions         

radicals:   transformació   i   operacions.   

● Investigació  de  regularitats,  relacions  i  propietats  que  apareixen  en  conjunts  de            

nombres.   Expressió   usant   llenguatge   algebraic.   

● Successions  numèriques.  Successions  recurrents  Progressions  aritmètiques  i         

geomètriques.   

● Transformació  d’expressions  algebraiques.  Igualtats  notables.  Operacions       

elementals   amb   polinomis.   

● Equacions  de  segon  grau  amb  una  incògnita.  Resolució  (mètode  algebraic            

i   gràfic ).   

● Resolució   d’equacions   senzilles   de   grau   superior   a   dos.   

● Resolució  de  problemes  mitjançant  la  utilització  d’equacions  i  sistemes          

d’equacions.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● 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.   

● Expressions   de   l’equació   de   la   recta.   

● Funcions  quadràtiques.  Representació  gràfica.  Utilització  per  representar  situacions         

de   la   vida   quotidiana.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Fases  i  tasques  d’un  estudi  estadístic.  Població,  mostra.  Variables           

estadístiques:   qualitatives,   discretes   i   contínues.   

● Mètodes   de   selecció   d’una   mostra   estadística.   Representativitat   d’una   mostra.   

● Freqüències  absolutes,  relatives  i  acumulades.  Agrupació  de  dades  en           
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

intervals.   

● Gràfics   estadístics.   

● Paràmetres  de  posició:  mitjana,  moda,  mediana  i  quartils.   Càlcul,           

interpretació    i   propietats.   

● Paràmetres  de  dispersió:  rang,   recorregut  interquartílic  i  desviació  típica.          

Càlcul   i   interpretació.   

● Diagrama   de   caixa   i   bigotis.   

● Interpretació   conjunta   de   la   mitjana   i   la   desviació   típica.   

● Experiències   aleatòries.   Esdeveniments   i   espai   mostral.   

● Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace.  Diagrames  d’arbre           

senzills.    Permutacions,   factorial   d’un   nombre.   

● Utilització  de  la  probabilitat  per  prendre  decisions  fonamentades  en          

diferents   contextos.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Geometria   del   pla.   

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

● Lloc   geomètric.   

● 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.   

● Geometria   de   l’espai.   Àrees   i   volums.    Plans   de   simetria   en   els   políedres.   

● El  globus  terraqüi.  Coordenades  geogràfiques  i  fusos  horaris.  Longitud  i           

latitud   d’un   punt.   

● Ús  d’eines  tecnològiques  per  estudiar  formes,  configuracions  i  relacions           

geomètriques.   
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el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               
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interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   

14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   
  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   
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3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              
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simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  L’alumnat  de  3r  d’ESO  s’agruparà  en  un            

únic  grup,  que  farà  classe  en  una  de  les  aules  ordinàries  amb  la  professora  assignada                 

al  grup.  Només  en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat/da  com  a  persona  de                

risc  o  d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes              

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  tindrà  dret  a  l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via               

telemàtica,  sense  perjudici  del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu              

apartat  6).  Amb  aquesta  finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les                

circumstàncies  ho  permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb              

altres   companys/es   que   segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  proporcionat  pel  professorat  a  partir             

fonamentalment   de   les   fonts   bibliogràfiques   següents:     

● Apunts  i  exercicis  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicades  de  3r             

d’ESO   publicats   al   web   de   “Marea   Verde”,   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Aeso.htm     

● Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  3r  d’ESO  del  Projecte            

EDAD   Descartes,   publicats   al   web   

https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cat_apli.htm     

Es  podran  complementàriament  altres  materials  del  fons  bibliogràfic  del  departament  i             

materials  lliures  del  web,  així  com  altres  que  aportin  els  membres  del  departament.  El                

professorat  s’encarregarà  de  facilitar  els  materials  a  l’alumnat  de  forma  adient             

utilitzant   mitjans   digitals.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  donarà  accés               

als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per  a  les                   

comunicacions   que   no   es   puguin   mantenir   a   classe.   

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Aeso.htm
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cat_apli.htm
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L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.     

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  de  la  seva  tauleta  o  chromebook,  amb  accés  a  Internet,                

des  d’on  tindrà  accés  al  classroom  i  als  materials  de  l’assignatura,  a  les  aplicacions  i                 

programaris  de  geometria  dinàmica,  i  a  través  del  qual  podrà  establir  comunicacions              

amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat  

  

4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.   

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   racionals   4.   Àlgebra   7.   Estadística   i   
probabilitat   

2.   Potències   i   arrels   5.   Equacions   i   sistemes   
d’equacions   8.   Geometria   plana   

3.   Proporcionalitat   i   
percentatges   6.   Funcions   9.   Cossos   geomètrics   
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alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     
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Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   per   a   3r    d'ESO.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluables.   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  orientades  als             

ensenyaments  aplicats  de  3r  curs  de  l’ESO  s’han  seleccionat  a  partir  de  la  concreció  de                 

la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els   elements  curriculars  essencials  s’han             

assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa            

LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord  amb  la  disposició  transitòria  segona  bis  de  la               

LOMLOE.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1  Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1  Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2 Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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 Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4 Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3 Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   
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3.1 Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   

3.2 Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4 Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.   

4.1 Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   

5 Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1 Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3 Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4 Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5 Fa  simulacions  i  prediccions,   en  el   context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   
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7 Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   

7.1 Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

8 Desenvolupar  i  conrear  les  actituds  personals  inherents  a  la  tasca           

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9 Superar   bloqueigs   i   inseguretats   davant   la   resolució   de   situacions   desconegudes.   

9.1 Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,  d’investigació  i            

de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les  conseqüències  i  la              

conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10 Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions  futures            

similars.   

10.1 Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos  desenvolupats,          

valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i  n’aprèn  per  a  situacions                

futures   similars.   

11 Emprar  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.   

11.1 Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   
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11.2 Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de  funcions          

amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu  informació  qualitativa  i          

quantitativa.   

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 Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2 Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3 Usa  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   

1 Utilitzar  les  propietats  dels  nombres  racionals  per  operar-hi,  emprant  la           

forma  de  càlcul  i  de  notació  adequada,  per  resoldre  problemes  de  la  vida               

quotidiana,   i   presentant   els   resultats   amb   la   precisió   requerida.   

1.1 Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

racionals),  indica  el  criteri  usat  per  distingir-los  i  els  fa  servir  per              

representar   i   interpretar   adequadament   informació   quantitativa.   

1.2 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.   

1.3 Troba   la   fracció   generatriu   corresponent   a   un   decimal   exacte   o   periòdic.   
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1.4 Expressa  nombres  molt  grans  i  molt  petits  en  notació  científica,  hi             

opera,  amb  calculadora  i  sense,  i  els  empra  en  problemes            

contextualitzats.   

1.5 Factoritza  expressions  numèriques  senzilles  que  contenguin  arrels,  hi          

opera   i   simplifica   els   resultats.   

1.6 Distingeix  i  empra  tècniques  adequades  per  fer  aproximacions  per  defecte  i            

per  excés  d’un  nombre  en  problemes  contextualitzats,  i  justifica  els           

procediments.   

1.7 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.   

1.8 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.   

1.9 Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  nombres  enters,         

decimals  i  fraccionaris  mitjançant  les  operacions  elementals  i  les          

potències  d’exponent  enter  aplicant  correctament  la  jerarquia  de         

les   operacions.   

1.10 Empra  nombres  racionals  per  resoldre  problemes  de  la  vida          

quotidiana   i   analitza   la   coherència   de   la   solució.   

2 Obtenir  i  manipular  expressions  simbòliques  que  descriguin  successions         

numèriques,  i  observar  regularitats  en  casos  senzills  que  incloguin           

patrons   recursius.   

2.1 Calcula  termes  d’una  successió  numèrica  recurrent  usant  la  llei  de  formació             

a   partir   de   termes   anteriors.   

2.2 Obté  una  llei  de  formació  o  fórmula  per  al  terme  general  d’una             

successió   senzilla   de   nombres   enters   o   fraccionaris.   

2.3 Identifica  progressions  aritmètiques  i  geomètriques,  n’expressa  el  terme          

general,  calcula  la  suma  dels  “n”  primers  termes,  i  les  empra  per  resoldre              

problemes.   

2.4 Valora  i  identifica  la  presència  recurrent  de  les  successions  en  la  naturalesa              

i   resol   problemes   associats.   
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3 Utilitzar  el  llenguatge  algebraic  per  expressar  una  propietat  o  relació           

donada  mitjançant  un  enunciat,  extreure’n  la  informació  rellevant  i           

transformar-la.   

3.1 Fa  operacions  amb  polinomis  i  els  empra  en  exemples  de  la  vida              

quotidiana.   

3.2 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.   

3.3 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.   

4 Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  els  quals  es  necessiti  el             

plantejament  i  la  resolució  d’equacions  de  primer  i  segon  grau,            

equacions  senzilles  de  grau  superior  a  dos  i  sistemes  de  dues  equacions             

lineals  amb  dues  incògnites,  aplicant  tècniques  de  manipulació         

algebraiques,  gràfics  o  recursos  tecnològics,  i  valorar  i  contrastar  els           

resultats   obtinguts.   

4.1 Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  quotidiana         

mitjançant  equacions  i  sistemes  d’equacions,  les  resol  i  interpreta           

críticament   el   resultat   obtingut.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1 Reconèixer  i  descriure  els  elements  i  les  propietats  característiques  de            

les  figures  planes,  els  cossos  geomètrics  elementals  i  les  seves           

configuracions   geomètriques.   

1.1 Coneix  les  propietats  dels  punts  de  la  mediatriu  d’un  segment  i  de  la              

bisectriu  d’un  angle,  i  les  empra  per  resoldre  problemes  geomètrics            

senzills.   

1.2 Tracta  les  relacions  entre  angles  definits  per  rectes  que  es  tallen  o  per               

paral·leles   tallades   per   una   secant   i   resol   problemes   geomètrics   senzills.   

1.3 Calcula  el  perímetre  i  l’àrea  de  polígons  i  de  figures  circulars  en              

problemes  contextualitzats  aplicant  fórmules  i  tècniques       

adequades.   

2 Utilitzar  el  teorema  de  Tales  i  les  fórmules  usuals  per  fer  mesures              

indirectes  d’elements  inaccessibles  i  per  obtenir  les  mesures  de          

longituds,  àrees  i  volums  dels  cossos  elementals,  d’exemples  presos  de            
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la  vida  real,  de  representacions  artístiques  com  pintura  o  arquitectura  o            

de   la   resolució   de   problemes   geomètrics.   

2.1 Divideix  un  segment  en  parts  proporcionals  a  altres  donats  i  estableix            

relacions  de  proporcionalitat  entre  els  elements  homòlegs  de  dos  polígons           

semblants.   

2.2 Reconeix  triangles  semblants  i,  en  situacions  de  semblança,  empra           

el  teorema  de  Tales  per  al  càlcul  indirecte  de  longituds  en             

contextos   diversos.   

3 Calcular  (ampliació  o  reducció)  les  dimensions  reals  de  figures  donades           

en   mapes   o   plans,   coneixent-ne   l’escala.   

3.1 Calcula  dimensions  reals  de  mesures  de  longituds  i  de  superfícies            

en   situacions   de   semblança:   plans,   mapes,   fotos   aèries.   

4 Reconèixer  les  transformacions  que  duen  d’una  figura  a  una  altra  mitjançant            

moviments  en  el  pla,  aplicar  aquests  moviments  i  analitzar  dissenys  quotidians,            

obres   d’art   i   configuracions   presents   en   la   naturalesa.   

4.1 Identifica  els  elements  més  característics  dels  moviments  en  el  pla           

presents   en   la   naturalesa,   en   dissenys   quotidians   o   en   obres   d’art.   

4.2 Genera  creacions  pròpies  mitjançant  la  composició  de  moviments,  emprant          

eines   tecnològiques   quan   sigui   necessari.   

5 Identificar   centres,   eixos   i   plans   de   simetria   de   figures   planes   i   políedres.  

5.1 Identifica  els  principals  políedres  i  cossos  de  revolució,  i  utilitza  el            

llenguatge   amb   propietat   per   referir-se   als   elements   principals.   

5.2 Calcula  àrees  i  volums  de  políedres,  cilindres,  cons  i  esferes,  i  els              

aplica   per   resoldre   problemes   contextualitzats.   

5.3 Identifica  centres,  eixos  i  plans  de  simetria  en  figures  planes  o  políedres  i              

en   la   naturalesa,   en   l’art   i   en   construccions   humanes.   

6 Interpretar  el  sentit  de  les  coordenades  geogràfiques  i  com  s’apliquen  en             

la   localització   de   punts.   

6.1 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.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

1 Conèixer  els  elements  que  intervenen  en  l’estudi  de  les  funcions  i  la  seva               

representació   gràfica.   
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1.1 Interpreta  el  comportament  d’una  funció  donada  gràficament  i         

associa   enunciats   de   problemes   contextualitzats   a   gràfiques.   

1.2 Identifica  les  característiques  més  rellevants  d’una  gràfica  i  les          

interpreta   dins   el   seu   context.   

1.3 Construeix  una  gràfica  a  partir  d’un  enunciat  contextualitzat  i  descriu  el            

fenomen   exposat.   

1.4 Associa  raonadament  expressions  analítiques  a  funcions  donades        

gràficament.   

2 Identificar  relacions  de  la  vida  quotidiana  i  d’altres  matèries  que  es            

poden  modelitzar  mitjançant  una  funció  lineal  i  valorar  la  utilitat  de  la              

descripció  d’aquest  model  i  dels  seus  paràmetres  per  descriure  el            

fenomen   analitzat.   

2.1 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   la   representa   gràficament.   

2.2 Obté  l’expressió  analítica  de  la  funció  lineal  associada  a  un           

enunciat   i   la   representa.   

2.3 Formula  conjectures  sobre  el  comportament  del  fenomen  que  representa           

una   gràfica   i   la   seva   expressió   algebraica.   

3 Reconèixer  situacions  de  relació  funcional  que  necessiten  ser  descrites  mitjançant            

funcions   quadràtiques   i   calcular-ne   els   paràmetres   i   les   característiques.   

3.1 Calcula  els  elements  característics  d’una  funció  polinòmica  de  grau  dos  i  la              

representa   gràficament.   

3.2 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.  

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1 Elaborar  informacions  estadístiques  per  descriure  un  conjunt  de  dades           

mitjançant  taules  i  gràfics  adequats  a  la  situació  analitzada,  i  justificar  si             

les   conclusions   són   representatives   per   a   la   població   estudiada.   

1.1 Distingeix   població  i   mostra ,  i  justifica  les  diferències  en  problemes           

contextualitzats.   

1.2 Valora  la  representativitat  d’una  mostra  a  través  del  procediment  de           

selecció,   en   casos   senzills.   
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1.3 Distingeix  entre  variable  qualitativa,  variable  quantitativa  discreta         

i   variable   quantitativa   contínua,   i   en   posa   exemples.   

1.4 Elabora  taules  de  freqüències,  relaciona  els  diferents  tipus  de           

freqüències   i   obté   informació   de   la   taula   elaborada.   

1.5 Construeix,  amb  l’ajuda  d’eines  tecnològiques  si  fos  necessari,         

gràfics  estadístics  adequats  a  diferents  situacions  relacionades         

amb  variables  associades  a  problemes  socials,  econòmics  i  de  la            

vida   quotidiana.   

2 Calcular  i  interpretar  els  paràmetres  de  posició  i  de  dispersió  d’una            

variable  estadística  per  resumir  les  dades  i  comparar  distribucions           

estadístiques.   

2.1 Calcula  i  interpreta  les  mesures  de  posició  (mitjana,  moda,          

mediana  i  quartils)  d’una  variable  estadística  per  proporcionar  un          

resum   de   les   dades.   

2.2 Calcula  els  paràmetres  de  dispersió  (rang,  recorregut  interquartílic  i          

desviació  típica;  càlcul  i  interpretació)  d’una  variable  estadística  (amb           

calculadora  i  amb  full  de  càlcul)  per  comparar  la  representativitat  de  la             

mitjana   i   descriure   les   dades.   

3 Analitzar  i  interpretar  la  informació  estadística  que  apareix  en  els            

mitjans   de   comunicació,   i   valorar-ne   la   representativitat   i   la   fiabilitat.  

3.1 Utilitza  un  vocabulari  adequat  per  descriure,  analitzar  i  interpretar          

informació   estadística   dels   mitjans   de   comunicació.   

3.2 Empra  la  calculadora  i  mitjans  tecnològics  per  organitzar  les  dades,           

generar  gràfics  estadístics  i  calcular  paràmetres  de  tendència          

central   i   dispersió.   

3.3 Usa  mitjans  tecnològics  per  comunicar  informació  resumida  i  rellevant          

sobre   una   variable   estadística   analitzada.   

4 Estimar  la  possibilitat  que  passi  un  esdeveniment  associat  a  un            

experiment  aleatori  senzill,  calculant-ne  la  probabilitat  a  partir  de  la            

freqüència  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  els  diagrames  d’arbre,  i            

identificar   els   elements   associats   a   l’experiment.   

4.1 Identifica  els  experiments  aleatoris  i  els  distingeix  dels          

deterministes   
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Indicadors    d’assoliment   de   mínims   3r   ESO   

Nombres   racionals   

● Representa,   compara   i   ordena   nombres   enters   i   decimals.   

● Classifica   els   decimals.   

● Aplica  adequadament  l’arrodoniment  de  nombres  decimals  en  problemes          

contextualitzats.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  amb  nombres  racionals,  respectant  la           

jerarquia   d’operacions   (mínim   de   tres   termes).   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  senzills  de  la  vida  quotidiana  utilitzant  operacions  aritmètiques            

bàsiques   amb   nombres   racionals.   

Potències   i   arrels   

● Expressa   nombres   molt   grans   o   molt   petits   en   notació   científica.   

● Aplica  les  propietats  de  les  potències  de  base  racional  i  exponent  natural  per               

simplificar   expressions   numèriques   senzilles.   

● Troba   el   valor   d’arrels   quadrades   i   cúbiques   exactes.   

● Resol  operacions  immediates  amb  arrels  quadrades  amb  dos  termes:  suma/resta  i             

producte/quocient   del   mateix   índex.   

● Resol  problemes  que  requereixen  la  representació  de  nombres  amb  notació            

científica.   

Proporcionalitat   i   percentatges   

● Identifica  relacions  de  proporcionalitat  directa  entre  magnituds  en  contextos  la  vida             

quotidiana.   

● Resol  problemes  senzills  de  proporcionalitat  simple  (directa  i  inversa)  i  de             

4.2 Empra  el  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions          

relacionades   amb   l’atzar.   

4.3 Assigna  probabilitats  a  esdeveniments  en  experiments  aleatoris         

senzills  els  resultats  dels  quals  són  equiprobables,  mitjançant  la          

regla  de  Laplace,  enumerant  els  esdeveniments  elementals,  amb         

taules   o   arbres   o   altres   estratègies   personals.   

4.4 Pren  la  decisió  correcta  tenint  en  compte  les  probabilitats  de  les  diferents             

opcions   en   situacions   d’incertesa.   
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repartiments   directament   proporcionals.   

● Aplica   la   proporcionalitat   numèrica   a   la   resolució   de   problemes   d’interès   simple.   

Àlgebra   

● Calcula   sumes,   restes   i   productes   de   polinomis   de   grau   1   i   2   

● Desenvolupa   identitats   notables   aplicant   la   regla   del   producte   

Equacions   i   polinomis   de   1r   i   2n   grau   

● Resol  equacions  de  1r  grau  amb  prèvia  reducció  a  la  forma  ax=b  (solucions               

enteres).   

● Resol  equacions  de  2n  grau  immediates  aplicant  el  mètode  general  (solucions             

enteres).   

● Resol  sistemes  senzills  de  dues  equacions  lineals  amb  dues  incògnites  per  algun              

dels   tres   mètodes   analítics.   

● Resol  problemes  de  la  vida  quotidiana  o  relacionats  amb  les  matemàtiques             

mitjançant   equacions   de   primer   grau   o   sistemes   d’equacions   lineals.   

Funcions   

● Identifica  els  intervals  de  creixement  i  decreixement  i  els  extrems  d’una  funció              

contínua   en   un   interval   a   partir   de   la   seva   gràfica.   

● Interpreta   i   analitza   la   informació   proporcionada   en   gràfics   de   funcions.   

● Reconeix  les  variables  d’una  relació  funcional  donada  mitjançant  un  gràfic  o  una              

taula   de   valors.   

● Representa   funcions   lineals.   

● Identifica   el   pendent   d’una   funció   lineal.   

● Modelitza   situacions   quotidianes   senzilles   emprant   les   funcions   lineals.   

Estadística   i   Probabilitat   

● Distingeix   població,   mostra   individu,   variable   i   tipus   de   variable   estadística.   

● Interpreta   informació   estadística   donada   en   els   mitjans   de   comunicació   

● Elabora   la   taula   de   freqüències   reduïda   de   sèries   de   dades   no   agrupades.   

● Obté  la  representació  d’informació  estadística  mitjançant  diagrames  de  barres  o            

polígons   de   freqüències.   

● Obté   paràmetres   de   centralització   (mitjana,   moda)   i   de   dispersió   (rang)   

● Distingeix   fenòmens   aleatoris   i   deterministes.   

● Dóna   l’espai   mostral   d’un   experiment   per   extensió   

● Assigna   probabilitats   en   experiments   equiprobables   

● Resol   problemes   immediats   sobre   probabilitat   simple   
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Geometria   en   el   pla   

● Utilitza   el   teorema   de   Tales   per   a   calcular   longituds   per   semblança   de   figures.   

● Utilitza  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  longituds  desconegudes  en  triangles              

rectangles.   

● Calcula   àrees   i   perímetres   de   figures   planes   elementals.   

● Resol   problemes   geomètrics   amb   figures   planes.   

● Utilitza   les   escales   per   a   interpretar   mapes,   plànols   i   maquetes.   

Cossos   geomètrics   

● Classifica   els   cossos   geomètrics   i   en   distingeix   els   elements.   

● Calcula  el  volum  d’un  cos  geomètric  elemental  (piràmide,  con,  prisma,  cilindre  i              

esfera),   disposant   prèviament   de   totes   les   dades.   

● Calcula   l’àrea   d’un   cos   geomètric   elemental   (prisma,   cilindre).   

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació   

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   
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● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   

Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   70%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

30%   
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6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

  

6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   
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Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   

6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             
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escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   

  

6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    
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contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     

Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   
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8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau.   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              

consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            
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aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        
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s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.     

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  especifica  en  alumnat.           

Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició           

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i        

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            

fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           
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com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències  socials    

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les           

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   

Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       
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9 Atenció   a   les   necessitat   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   

● El  plantejant  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran           

tant  en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant           

tècniques   com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            
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individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              
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corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   

  

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   del   departament   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  3r  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   

L’activitat  “Matemàtiques,  naturalment”  està  pendent  de  confirmació  per  part  del            

CentMat.   

1a   Av.   Preu   2a   Av.   Preu   3a   Av.   Preu   Pendent   de   
concretar   

Preu   

        Participació   
a   les   proves   
Cangur   

A   
deter 
minar   

    

        Xerrada   al   
centre   a   
càrrec   del   
CentMat   
“Màtemàtiqu 
es,   
naturalment 
”   (junt   amb  
el   Dpt.   de   
Ciències)   
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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   3r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de   continguts   3r   ESO   Matemàtiques   Acadèmiques   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques               

orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  3r  curs  de  l’ESO  s’ha  realitzat  a  partir  de                

la  concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.  Els  continguts  del               

Bloc  I  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es  treballaran  de  manera              

transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els  continguts  de  la  resta  de  blocs                 

s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,  segons  la  temporalització  que  consta             

en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:  Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,                

Bloc  3  “Geometria”  i  Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”.  Els   continguts  essencials  per               

a   3r   curs   de   l’ESO   s’han   assenyalat   en   negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   
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● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a) Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b) Elaborar  i  crear  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) Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions        

matemàtiques   diverses.   

e) Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els              

resultats  i  conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns          

apropiats,   la   informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Potències   de   nombres   racionals   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.   

● Arrels  quadrades.  Arrels  no  exactes.  Expressió  decimal.  Expressions          

radicals:   transformació   i   operacions.   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● Nombres  decimals  i  racionals.  Transformació  de  fraccions  en  decimals  i            

viceversa.   Nombres   decimals   exactes   i   periòdics.   Fracció   generatriu.   
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● Operacions  amb  fraccions  i  decimals.  Càlcul  aproximat  i  arrodoniment.           

Xifres   significatives.   Error   absolut   i   relatiu.   

● Investigació  de  regularitats,  relacions  i  propietats  que  apareixen  en          

conjunts   de   nombres.   Expressió   usant   llenguatge   algebraic.   

● Successions  numèriques.  Successions  recurrents  Progressions  aritmètiques  i         

geomètriques.   

● Equacions  de  segon  grau  amb  una  incògnita.  Resolució  (mètode  algebraic            

i   gràfic ).   

● Transformació  d’expressions  algebraiques.  Igualtats  notables.  Operacions       

elementals   amb   polinomis.   

● Resolució   d’equacions   senzilles   de   grau   superior   a   dos.   

● Resolució  de  problemes  mitjançant  la  utilització  d’equacions  i  sistemes          

d’equacions.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Geometria   del   pla.   

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

● Lloc   geomètric.   

● 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.   

● Geometria   de   l’espai.   àrees   i   volums.    Plans   de   simetria   en   els   políedres.   

● L’esfera.    Interseccions   de   plans   i   esferes.   

● El  globus  terraqüi.  Coordenades  geogràfiques  i  fusos  horaris.  Longitud  i           

latitud   d’un   punt.   

● Ús  d’eines  tecnològiques  per  estudiar  formes,  configuracions  i  relacions           

geomètriques.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● 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.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

● 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.   

● Expressions   de   l’equació   de   la   recta.   

● Funcions  quadràtiques.  Representació  gràfica.  Utilització  per  representar        

situacions   de   la   vida   quotidiana.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Fases  i  tasques  d’un  estudi  estadístic.  Població,  mostra.  Variables           

estadístiques:   qualitatives,   discretes   i   contínues.   

● Mètodes   de   selecció   d’una   mostra   estadística.   Representativitat   d’una   mostra.   

● Freqüències  absolutes,  relatives  i  acumulades.  Agrupació  de  dades  en           

intervals.   

● Gràfics   estadístics.   

● Paràmetres  de  posició:  mitjana,  moda,  mediana  i  quartils.  Càlcul,           

interpretació   i   propietats.   

● Paràmetres  de  dispersió:  rang,  recorregut  interquartílic  i  desviació  típica.           

Càlcul   i   interpretació.   

● Diagrama   de   caixa   i   bigotis.   

● Interpretació   conjunta   de   la   mitjana   i   la   desviació   típica.   

● Experiències   aleatòries.   Esdeveniments   i   espai   mostral.   

● Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace.  Diagrames  d’arbre           

senzills.    Permutacions,   factorial   d’un   nombre.   

● Utilització  de  la  probabilitat  per  prendre  decisions  fonamentades  en          

diferents   contextos.   
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el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3.  Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la             

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               
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interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   

14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   

  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   
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3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              
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simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  L’agrupament  de  l’alumnat  es  farà          

segons  els  grups-classe,  tret  que  la  composició  resultant  obligui  a  reformular-lo.  Cada              

grup  farà  classe  a  la  seva  aula  de  referència,  amb  el  professor  assignat  al  grup.                 

Només  en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat/da  com  a  persona  de  risc  o                

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  tindrà  dret  a  l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via               

telemàtica,  sense  perjudici  del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu              

apartat  6).  Amb  aquesta  finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les                

circumstàncies  ho  permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb              

altres   companys/es   que   segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

3.2.   Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  proporcionat  pel  professorat  a  partir             

fonamentalment   de   les   fonts   bibliogràfiques   següents:     

● Apunts  i  exercicis  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de            

3r   d’ESO   publicats   al   web   de   “Marea   Verde”,   

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Beso.htm .     

● Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  de  3r  d’ESO  del  Projecte            

EDAD   Descartes,   publicats   al   web   

https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cat_acad.htm     

Es  podran  complementàriament  altres  materials  del  fons  bibliogràfic  del  departament  i             

materials  lliures  del  web,  així  com  altres  que  aportin  els  membres  del  departament.  El                

professorat  s’encarregarà  de  facilitar  els  materials  a  l’alumnat  de  forma  adient             

utilitzant  mitjans  digitals.  Així  mateix,  s’emprarà  el  programa  de  geometria  dinàmica             

“Geogebra”   i   de   càlcul   per   ordinador   “Wolframalpha”.     

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  donarà  accés               

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/3Beso.htm
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cat_acad.htm
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als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per  a  les                   

comunicacions   que   no   es   puguin   mantenir   a   classe.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.     

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  de  la  seva  tauleta  o  chromebook,  amb  accés  a  Internet,                

des  d’on  tindrà  accés  al  classroom  i  als  materials  de  l’assignatura,  a  les  aplicacions  i                 

programaris  de  geometria  dinàmica,  i  a  través  del  qual  podrà  establir  comunicacions              

amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat  

  

4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.   

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   racionals   4.   Polinomis   i   equacions   
de   grau   superior   

7.   Geometria   plana   

2.   Potències   i   arrels   5.   Sistemes   d’equacions   8.   Cossos   geomètrics   

3.   Polinomis   i   equacions   
de   1r   i   2n   grau   

6.   Funcions   9.   Probabilitat   
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atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     
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Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   per   a   3r    d'ESO.    Estàndards   d'aprenentatge   avaluable.   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  orientades  als             

ensenyaments  acadèmics  de  3r  curs  de  l’ESO  s’han  seleccionat  a  partir  de  la  concreció                

de  la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els   elements  curriculars  essencials             

s’han  assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa             

LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord  amb  la  disposició  transitòria  segona  bis  de  la               

LOMLOE.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1.  Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1.  Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2.  Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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.  Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4.  Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3.  Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   
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3.1.  Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   

3.2.  Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4.  Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.  

4.1.  Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   

5.  Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1.  Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3.  Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4.  Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5.  Fa  simulacions  i  prediccions,   en  el   context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   
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7.  Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   

7.1.  Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

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

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9.  Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions           

desconegudes.   

9.1.  Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10.  Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1.  Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11.  Emprar  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.   

11.1.  Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   
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11.2.  Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de         

funcions  amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu        

informació   qualitativa   i   quantitativa.   

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.  Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2.  Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3.  Usa  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   

1.  Utilitzar  les  propietats  dels  nombres  racionals  per  operar-hi,  emprant  la           

forma  de  càlcul  i  de  notació  adequada,  per  resoldre  problemes  de  la  vida               

quotidiana,   i   presentant   els   resultats   amb   la   precisió   requerida.   

1.1.  Reconeix  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

racionals),  indica  el  criteri  usat  per  distingir-los  i  els  fa  servir  per              

representar   i   interpretar   adequadament   informació   quantitativa.   
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1.2.  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.   

1.3.  Troba   la   fracció   generatriu   corresponent   a   un   decimal   exacte   o   periòdic.   

1.4. Expressa  nombres  molt  grans  i  molt  petits  en  notació  científica,  hi             

opera,  amb  calculadora  i  sense,  i  els  empra  en  problemes            

contextualitzats.   

1.5. Factoritza  expressions  numèriques  senzilles  que  contenguin  arrels,         

hi   opera   i   simplifica   els   resultats.   

1.6.  Distingeix  i  empra  tècniques  adequades  per  fer  aproximacions  per  defecte  i            

per  excés  d’un  nombre  en  problemes  contextualitzats,  i  justifica  els           

procediments.   

1.7.  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.   

1.8. 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.   

1.9. Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  nombres  enters,         

decimals  i  fraccionaris  mitjançant  les  operacions  elementals  i  les          

potències  d’exponent  enter  aplicant  correctament  la  jerarquia  de         

les   operacions.   

1.10. Empra  nombres  racionals  per  resoldre  problemes  de  la  vida          

quotidiana   i   analitza   la   coherència   de   la   solució.   

2.  Obtenir  i  manipular  expressions  simbòliques  que  descriguin  successions         

numèriques,  i  observar  regularitats  en  casos  senzills  que  incloguin           

patrons   recursius.   

2.1.  Calcula  termes  d’una  successió  numèrica  recurrent  usant  la  llei  de  formació             

a   partir   de   termes   anteriors.   

2.2. Obté  una  llei  de  formació  o  fórmula  per  al  terme  general  d’una             

successió   senzilla   de   nombres   enters   o   fraccionaris.   



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   3r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

2.3.  Identifica  progressions  aritmètiques  i  geomètriques,  n’expressa  el  terme          

general,  calcula  la  suma  dels  “n”  primers  termes,  i  les  empra  per  resoldre              

problemes.   

2.4.  Valora  i  identifica  la  presència  recurrent  de  les  successions  en  la  naturalesa              

i   resol   problemes   associats.   

3.  Utilitzar  el  llenguatge  algebraic  per  expressar  una  propietat  o  relació           

donada  mitjançant  un  enunciat,  extreure’n  la  informació  rellevant  i           

transformar-la.   

3.1. Fa  operacions  amb  polinomis  i  els  empra  en  exemples  de  la  vida              

quotidiana.   

3.2. 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.   

3.3.  Factoritza  polinomis  de  grau  4  amb  arrels  enteres  mitjançant  l’ús  combinat             

de   la   regla   de   Ruffini,   identitats   notables   i   extracció   del   factor   comú.   

4.  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  els  quals  es  necessiti  el             

plantejament  i  la  resolució  d’equacions  de  primer  i  segon  grau,            

equacions  senzilles  de  grau  superior  a  dos  i  sistemes  de  dues  equacions             

lineals  amb  dues  incògnites,  aplicant  tècniques  de  manipulació         

algebraiques,  gràfics  o  recursos  tecnològics,  i  valorar  i  contrastar  els           

resultats   obtinguts.   

4.1. Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  quotidiana         

mitjançant  equacions  i  sistemes  d’equacions,  les  resol  i  interpreta           

críticament   el   resultat   obtingut.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1.  Reconèixer  i  descriure  els  elements  i  les  propietats  característiques  de            

les  figures  planes,  els  cossos  geomètrics  elementals  i  les  seves           

configuracions   geomètriques.   

1.1.  Coneix  les  propietats  dels  punts  de  la  mediatriu  d’un  segment  i  de  la              

bisectriu  d’un  angle,  i  les  empra  per  resoldre  problemes  geomètrics            

senzills.   

1.2.  Tracta  les  relacions  entre  angles  definits  per  rectes  que  es  tallen  o  per               

paral·leles   tallades   per   una   secant   i   resol   problemes   geomètrics   senzills.   
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1.3. Calcula  el  perímetre  i  l’àrea  de  polígons  i  de  figures  circulars  en              

problemes  contextualitzats  aplicant  fórmules  i  tècniques       

adequades.   

2.  Utilitzar  el  teorema  de  Tales  i  les  fórmules  usuals  per  fer  mesures              

indirectes  d’elements  inaccessibles  i  per  obtenir  les  mesures  de          

longituds,  àrees  i  volums  dels  cossos  elementals,  d’exemples  presos  de            

la  vida  real,  de  representacions  artístiques  com  pintura  o  arquitectura  o            

de   la   resolució   de   problemes   geomètrics.   

2.1.  Divideix  un  segment  en  parts  proporcionals  a  altres  donats  i  estableix            

relacions  de  proporcionalitat  entre  els  elements  homòlegs  de  dos  polígons           

semblants.   

2.2. Reconeix  triangles  semblants  i,  en  situacions  de  semblança,  empra           

el  teorema  de  Tales  per  al  càlcul  indirecte  de  longituds  en             

contextos   diversos.   

3.  Calcular  (ampliació  o  reducció)  les  dimensions  reals  de  figures  donades           

en   mapes   o   plans,   coneixent-ne   l’escala.   

3.1. Calcula  dimensions  reals  de  mesures  de  longituds  i  de  superfícies            

en   situacions   de   semblança:   plans,   mapes,   fotos   aèries.   

4.  Reconèixer  les  transformacions  que  duen  d’una  figura  a  una  altra            

mitjançant  moviments  en  el  pla,  aplicar  aquests  moviments  i  analitzar            

dissenys  quotidians,  obres  d’art  i  configuracions  presents  en  la          

naturalesa.   

4.1.  Identifica  els  elements  més  característics  dels  moviments  en  el  pla           

presents   en   la   naturalesa,   en   dissenys   quotidians   o   en   obres   d’art.   

4.2.  Genera  creacions  pròpies  mitjançant  la  composició  de  moviments,  emprant          

eines   tecnològiques   quan   sigui   necessari.   

5.  Identificar   centres,   eixos   i   plans   de   simetria   de   figures   planes   i   políedres.  

5.1. Identifica  els  principals  políedres  i  cossos  de  revolució,  i  utilitza  el            

llenguatge   amb   propietat   per   referir-se   als   elements   principals.   

5.2. Calcula  àrees  i  volums  de  políedres,  cilindres,  cons  i  esferes,  i  els              

aplica   per   resoldre   problemes   contextualitzats.   

5.3.  Identifica  centres,  eixos  i  plans  de  simetria  en  figures  planes  o  políedres  i              

en   la   naturalesa,   en   l’art   i   en   construccions   humanes.   
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6.  Interpretar  el  sentit  de  les  coordenades  geogràfiques  i  com  s’apliquen  en             

la   localització   de   punts.   

6.1.  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.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

1.  Conèixer  els  elements  que  intervenen  en  l’estudi  de  les  funcions  i  la  seva               

representació   gràfica.   

1.1. Interpreta  el  comportament  d’una  funció  donada  gràficament  i         

associa   enunciats   de   problemes   contextualitzats   a   gràfiques.   

1.2. Identifica  les  característiques  més  rellevants  d’una  gràfica  i  les          

interpreta   dins   el   seu   context.   

1.3. Construeix  una  gràfica  a  partir  d’un  enunciat  contextualitzat  i           

descriu   el   fenomen   exposat.   

1.4.  Associa  raonadament  expressions  analítiques  a  funcions  donades         

gràficament.   

2.  Identificar  relacions  de  la  vida  quotidiana  i  d’altres  matèries  que  es            

poden  modelitzar  mitjançant  una  funció  lineal  i  valorar  la  utilitat  de  la              

descripció  d’aquest  model  i  dels  seus  paràmetres  per  descriure  el            

fenomen   analitzat.   

2.1.  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  la  representa              

gràficament.   

2.2. Obté  l’expressió  analítica  de  la  funció  lineal  associada  a  un           

enunciat   i   la   representa.   

2.3.  Formula  conjectures  sobre  el  comportament  del  fenomen  que  representa           

una   gràfica   i   la   seva   expressió   algebraica.   

3.  Reconèixer  situacions  de  relació  funcional  que  necessiten  ser  descrites          

mitjançant  funcions  quadràtiques  i  calcular-ne  els  paràmetres  i  les           

característiques.   

3.1. Calcula  els  elements  característics  d’una  funció  polinòmica  de  grau           

dos   i   la   representa   gràficament.   
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3.2.  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.  

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1.  Elaborar  informacions  estadístiques  per  descriure  un  conjunt  de  dades           

mitjançant  taules  i  gràfics  adequats  a  la  situació  analitzada,  i  justificar  si             

les   conclusions   són   representatives   per   a   la   població   estudiada.   

1.1. Distingeix  població  i  mostra,  i  justifica  les  diferències  en  problemes           

contextualitzats.   

1.2.  Valora  la  representativitat  d’una  mostra  a  través  del  procediment  de           

selecció,   en   casos   senzills.   

1.3. Distingeix  entre  variable  qualitativa,  variable  quantitativa  discreta  i          

variable   quantitativa   contínua,   i   en   posa   exemples.   

1.4. Elabora  taules  de  freqüències,  relaciona  els  diferents  tipus  de           

freqüències   i   obté   informació   de   la   taula   elaborada.   

1.5. Construeix,  amb  l’ajuda  d’eines  tecnològiques  si  fos  necessari,         

gràfics  estadístics  adequats  a  diferents  situacions  relacionades         

amb  variables  associades  a  problemes  socials,  econòmics  i  de  la            

vida   quotidiana.   

2.  Calcular  i  interpretar  els  paràmetres  de  posició  i  de  dispersió  d’una            

variable  estadística  per  resumir  les  dades  i  comparar  distribucions           

estadístiques.   

2.1. Calcula  i  interpreta  les  mesures  de  posició  (mitjana,  moda,          

mediana  i  quartils)  d’una  variable  estadística  per  proporcionar  un          

resum   de   les   dades.   

2.2.  Calcula  els  paràmetres  de  dispersió  (rang,  recorregut  interquartílic  i          

desviació  típica;  càlcul  i  interpretació)  d’una  variable  estadística  (amb           

calculadora  i  amb  full  de  càlcul)  per  comparar  la  representativitat  de  la             

mitjana   i   descriure   les   dades.   

3.  Analitzar  i  interpretar  la  informació  estadística  que  apareix  en  els            

mitjans   de   comunicació,   i   valorar-ne   la   representativitat   i   la   fiabilitat.   

3.1.  Utilitza  un  vocabulari  adequat  per  descriure,  analitzar  i  interpretar          

informació   estadística   dels   mitjans   de   comunicació.   
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Indicadors   d’assoliment   de   mínims   

Nombres   racionals   

● Distingeix   els   diferents   tipus   de   nombres   (naturals,   enters   i   racionals).   

● Classifica   els   decimals   

● Aplica  adequadament  l’arrodoniment  de  nombres  decimals  en  problemes          

contextualitzats.   

● Expressa   el   resultat   d’un   problema   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada   

● Realitza  operacions  combinades  amb  nombres  racionals,  respectant  la  jerarquia           

d’operacions.   

● Utilitza   la   calculadora   per   comprovar   els   càlculs   i   les   operacions   aritmètiques.   

● Resol  problemes  de  proporcionalitat  numèrica  utilitzant  les  operacions  aritmètiques           

bàsiques   amb   nombres   racionals.   

Potències   i   arrels   

● Expressa  nombres  molt  grans  o  molt  petits  en  notació  científica,  amb  com  a  mínim                

3.2.  Empra  la  calculadora  i  mitjans  tecnològics  per  organitzar  les  dades,           

generar  gràfics  estadístics  i  calcular  paràmetres  de  tendència          

central   i   dispersió.   

3.3. Usa  mitjans  tecnològics  per  comunicar  informació  resumida  i         

rellevant   sobre   una   variable   estadística   analitzada.   

4.  Estimar  la  possibilitat  que  passi  un  esdeveniment  associat  a  un            

experiment  aleatori  senzill,  calculant-ne  la  probabilitat  a  partir  de  la            

freqüència  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  els  diagrames  d’arbre,  i            

identificar   els   elements   associats   a   l’experiment.   

4.1. Identifica  els  experiments  aleatoris  i  els  distingeix  dels          

deterministes.   

4.2.  Empra  el  vocabulari  adequat  per  descriure  i  quantificar  situacions          

relacionades   amb   l’atzar.   

4.3.  Assigna  probabilitats  a  esdeveniments  en  experiments  aleatoris         

senzills  els  resultats  dels  quals  són  equiprobables,  mitjançant  la          

regla  de  Laplace,  enumerant  els  esdeveniments  elementals,  amb         

taules   o   arbres   o   altres   estratègies   personals.   

4.4.  Pren  la  decisió  correcta  tenint  en  compte  les  probabilitats  de  les  diferents             

opcions   en   situacions   d’incertesa.   
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dues   xifres   significatives.   

● Aplica  les  propietats  de  les  potències  de  base  racional  i  exponent  natural  per               

simplificar   expressions   numèriques.   

● Troba  el  valor  enter  d’arrels  quadrades  i  cúbiques  exactes  o  simplifica  expressions              

amb   arrels   emprant   l’extracció   de   factors.   

● Resol  operacions  immediates  amb  arrels  quadrades  i  cúbiques  amb  dos  termes:             

suma/resta,   producte/quocient   del   mateix   índex   i   potència   d’una   arrel.   

● Resol  problemes  que  requereixen  la  representació  de  nombres  amb  notació            

científica.   

Equacions   i   polinomis   de   1r   i   2n   grau   

● Calcula   sumes,   restes,   productes   de   polinomis   de   grau   1   i   2   

● Desenvolupa   identitats   notables   aplicant   la   regla   del   producte.   

● Resol   equacions   de   1r   grau   amb   prèvia   reducció   a   la   forma   ax=b   

● Resol   equacions   de   2n   grau   immediates   aplicant   el   mètode   general.   

● Resol  problemes  de  la  vida  quotidiana  o  relacionats  amb  les  matemàtiques             

mitjançant   equacions   de   primer   i   segon   grau.   

Equacions   i   polinomis   de   grau   superior   

● Efectua   la   divisió   aplicant   la   regla   de   Ruffini   i   en   reconeix   els   termes.   

● Identifica   les   arrels   d’un   polinomi   a   partir   de   la   seva   gràfica.   

● Dóna   la   solució   d’equacions   factoritzades.   

Sistemes   d’equacions   

● Resol  sistemes  senzills  de  dues  equacions  lineals  amb  dues  incògnites  per  pels  tres               

mètodes   analítics.   

● Identifica   la   solució   d’un   sistema   d’equacions   representat   gràficament.   

● Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   sistemes   d’equacions   lineals.   

Funcions   

● Identifica  els  intervals  de  creixement  i  decreixement  i  els  extrems  d’una  funció              

contínua   en   un   interval   a   partir   de   la   seva   gràfica.   

● Interpreta   i   analitza   la   informació   proporcionada   en   gràfics   de   funcions.   

● Reconeix   les   variables   d’una   relació   funcional   donada   mitjançant   un   enunciat.   

● Representa   funcions   lineals   i   quadràtiques.   

● Identifica   el   pendent   i   l’ordenada   a   l’origen   d’una   funció   lineal   afí.  

● Modelitza   situacions   quotidianes   emprant   les   funcions   lineals.   

Geometria   en   el   pla   

● Utilitza   el   teorema   de   Tales   per   a   calcular   longituds   per   semblança   de   figures.   
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● Utilitza  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  longituds  desconegudes  en  triangles              

rectangles.   

● Calcula  àrees  i  perímetres  de  figures  planes,  aplicant  el  teorema  de  Pitàgores  o  de                

Tales   si   és   el   cas.   

● Resol   problemes   geomètrics   amb   figures   planes.   

● Utilitza   les   escales   per   a   interpretar   mapes,   plànols   i   maquetes.   

Cossos   geomètrics   

● Classifica   els   cossos   geomètrics   i   en   distingeix   els   elements.   

● Calcula  el  volum  d’un  cos  geomètric  elemental  (piràmide,  con,  prisma,  cilindre  i              

esfera).   

● Calcula   l’àrea   d’un   cos   geomètric   elemental   (prisma,   cilindre   i   esfera).   

Probabilitat   

● Distingeix   fenòmens   aleatoris   i   deterministes.   

● Dóna   l’espai   mostral   d’un   experiment   o   el   elements   d’un   succés   per   extensió   

● Construeix   el   diagrama   d’arbre   d’un   experiment     

● Assigna  probabilitats  en  experiments  equiprobables  i  les  dóna  en  forma  de             

percentatges   

● Resol   problemes   immediats   sobre   probabilitat   simple.   

  

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació   

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             
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oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   

Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   70%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

30%   
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puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

  

6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             
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del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   

Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   

6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            
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mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   

  

6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     
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Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     

Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   
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7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   

  

8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              
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capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              

consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            

aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

  

  

  



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   3r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  especifica  en  alumnat.           

Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició           

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i        

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        
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com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            

fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           

com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències   socials   

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer   i   emprar   diferents   tipus   de   nombres   i   les   

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        
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transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   

Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   

● El  plantejant  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran           

tant  en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant           

tècniques   com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   
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9 Atenció   a   les   necessitat   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

  

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               



IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació  didàctica  –  MATEMÀTIQUES  ORIENTADES  ALS  ENSENYAMENTS               
ACADÈMICS   3r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   

  

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   del   departament   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  3r  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   

1a   Av.   Preu   2a   Av.   Preu   3a   Av.   Preu   Pendent   de   
concretar   

Preu   

        Participació   
a   les   proves   
Cangur   

A   
deter 
minar   

    

        Xerrada   al   
centre   a   
càrrec   del   
CentMat   
“Màtemàtiqu 
es,   
naturalment 
”   (junt   amb  
el   Dpt.   
Ciències)   
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L’activitat  “Matemàtiques,  naturalment”  està  pendent  de  confirmació  per  part  del            

CentMat.   
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6.3 Procediments   d'avaluació   

6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

7 Ensenyaments   globalitzats   

8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   

9 Atenció   a   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   NESE   

10.1 Plans   d'actuació   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   

    



  
 IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació   didàctica   –   MATEMÀTIQUES   2n   ESO    
Departament   de   Matemàtiques   

  

0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 

sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   
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Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

1 Seqüenciació   de   continguts   per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  2n  curs  de  l’ESO  s’ha                

realitzat  a  partir  de  la  concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.                

Els  continguts  del  Bloc  I  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es              

treballaran  de  manera  transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els              

continguts  de  la  resta  de  blocs  s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,              

segons  la  temporalització  que  consta  en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:               

Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,  Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3                

“Geometria”.  Els   continguts  essencials  per  a  2n  curs  de  l’ESO  s’han  assenyalat  en               

negreta.   

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   

● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            
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(gràfic,  numèric,  algebraic),  reformulació  del  problema,  resolució  de          

subproblemes,  recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,          

recerca   de   regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a) Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b) Elaborar  i  crear  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) Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions  matemàtiques         

diverses.   

e) Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els  resultats  i               

conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns  apropiats,  la           

informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Nombres   negatius.   Significat   i   utilització   en   contextos   reals.   

● Nombres  enters.  Representació,  ordenació  en  la  recta  numèrica  i           

operacions.   Operacions   amb   calculadora.   

● Fraccions  en  entorns  quotidians.  Fraccions  equivalents.  Comparació  de          

fraccions.   Representació,   ordenació   i   operacions.   

● Nombres   decimals.   Representació,   ordenació   i   operacions.   

● Relació   entre   fraccions   i   decimals.   Conversió   i   operacions.   

● Significats  i  propietats  dels  nombres  en  contextos  diferents  del  càlcul:           
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nombres   triangulars,   quadrats,   pentagonals.   

● Potències  de  nombres  enters  i  fraccionaris  amb  exponent  natural.          

Operacions.   

● Potències  de  base  10.  Ús  de  la  notació  científica  per  a  representar             

nombres   grans.   

● Quadrats  perfectes.  Arrels  quadrades.  Estimació  i  obtenció  d’arrels          

aproximades.   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● Càlculs  amb  percentatges  (mental,  manual,  amb  calculadora).  Augments  i           

disminucions   percentuals.   

● Raó  i  proporció.  Magnituds  directament  i  inversament  proporcionals.         

Constant   de   proporcionalitat.   

● Resolució  de  problemes  en  què  intervingui  la  proporcionalitat  directa  o           

inversa  o  variacions  percentuals.  Repartiments  directament  i  inversament         

proporcionals.   

● Elaboració  i  utilització  d’estratègies  per  al  càlcul  mental,  per  al  càlcul  aproximat  i              

per   al   càlcul   amb   calculadora   o   altres   mitjans   tecnològics.   

● Iniciació   al   llenguatge   algebraic.   

● Traducció  d’expressions  del  llenguatge  quotidià,  que  representin        

situacions   reals,   a   l’algebraic   i   a   l’inrevés.   

● El  llenguatge  algebraic  per  generalitzar  propietats  i  simbolitzar  relacions.          

Obtenció  de  fórmules  i  termes  generals  basada  en  l’observació  de  pautes  i              

regularitats.   Valor   numèric   d’una   expressió   algebraica.   

● Operacions  amb  expressions  algebraiques  senzilles.  Transformació  i        

equivalències.   Identitats.   Operacions   amb   polinomis   en   casos   senzills.   

● Equacions  de  primer  grau  amb  una  incògnita  (mètodes  algebraic  i  gràfic )  i             

de  segon  grau  amb  una  incògnita  (mètode  algebraic).  Resolució.           

Interpretació  de  les  solucions.  Equacions  sense  solució.  Resolució  de           

problemes.   

● Sistemes  de  dues  equacions  lineals  amb  dues  incògnites.  Mètodes          

algebraics   de   resolució    i   mètode   gràfic .   Resolució   de   problemes.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Elements  bàsics  de  la  geometria  del  pla.  Relacions  i  propietats  de  figures              
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en   el   pla.   Paral·lelisme   i   perpendicularitat.   

● Angles   i   les   seves   relacions.   

● Construccions   geomètriques   senzilles:   mediatriu,   bisectriu.   Propietats.   

● Figures   planes   elementals:   triangle,   quadrat,   figures   poligonals.   

● Classificació   de   triangles   i   quadrilàters.   Propietats   i   relacions.   

● Mesura   i   càlcul   d’angles   de   figures   planes.   

● Càlcul  d’àrees  i  perímetres  de  figures  planes.  Càlcul  d’àrees  per           

descomposició   en   figures   simples.   

● Circumferència,   cercle,   arcs   i   sectors   circulars.   

● Triangles  rectangles.  El  teorema  de  Pitàgores.  Justificació  geomètrica  i           

aplicacions.   

● Semblança:  figures  semblants.  Criteris  de  semblança.  Raó  de  semblança  i            

escala.   Raó   entre   longituds,   àrees   i   volums   de   cossos   semblants.   

● Poliedres  i  cossos  de  revolució.  Elements  característics,  classificació.         

Àrees   i   volums.   

● Propietats,  regularitats  i  relacions  dels  poliedres.   Càlcul  de  longituds,           

superfícies   i   volums   del   món   físic.   

● Ús  d’eines  informàtiques  per  estudiar  formes,  configuracions  i  relacions          

geomètriques.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● Coordenades  cartesianes:  representació  i  identificació  de  punts  en  un          

sistema   d’eixos   de   coordenades.   

● El  concepte  de  funció:  variable  dependent  i  independent.  Formes  de            

presentació  (llenguatge  habitual,  taula,  gràfic,  fórmula).  Creixement  i          

decreixement.  Continuïtat  i  discontinuïtat.  Talls  amb  els  eixos.  Màxims  i           

mínims   relatius.   Anàlisi   i   comparació   de   gràfics.   

● Funcions  lineals.  Càlcul,  interpretació  i  identificació  del  pendent  de  la           

recta.  Representacions  de  la  recta  a  partir  de  l’equació  i  obtenció  de              

l’equació   a   partir   d’una   recta.   

● Utilització  de  calculadores  gràfiques  i  programes  d’ordinador  per  construir  i           

interpretar   gràfics.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Població   i   individu.    Mostra.    Variables   estadístiques.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

● Variables   qualitatives   i   quantitatives.   

● Freqüències   absolutes   i   relatives.   

● Organització   en   taules   de   dades   recollides   en   una   experiència.   

● Diagrames   de   barres    i   de   sectors.    Polígons   de   freqüències.   

● Mesures   de   tendència   central   (mitjana,   mediana   i   moda).   

● Mesures   de   dispersió.   

● Fenòmens   deterministes   i   aleatoris.   

● Formulació  de  conjectures  sobre  el  comportament  de  fenòmens  aleatoris  senzills  i            

disseny   d’experiències   per   comprovar-les.   

● Freqüència  relativa  d’un  esdeveniment  i  la  seva  aproximació  a  la           

probabilitat   mitjançant   la   simulació   o   l’experimentació.   

● Esdeveniments   elementals   equiprobables   i   no   equiprobables.   

● Espai   mostral   en   experiments   senzills.   Taules   i   diagrames   d’arbre   senzills.  

● Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace  en  experiments           

senzills.   
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constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               

interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              

hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   
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14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   

  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   

3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              

solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                
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docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              

simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   

L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  Els  grups  classe  de  2n  d’ESO  faran            

classe  a  la  seva  aula  de  referència,  amb  els  professors  assignats  al  grup.  Només  en                 

cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat/da  com  a  persona  de  risc  o  d’especial               

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  tindrà  dret  a              
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l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via  telemàtica,  sense  perjudici              

del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu  apartat  6).  Amb  aquesta               

finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les  circumstàncies  ho                

permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que               

segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  elaborat  i  proporcionat  pel  professorat.  Les  fonts               

bibliogràfiques  per  a  la  redacció  dels  materials  inclouran  materials  del  fons  bibliogràfic              

del  departament  i  materials  lliures  del  web  (Projecte  EDAD  i  Apuntes  Marea  Verde),               

així   com   altres   que   aportin   els   membres   del   departament.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  facilitarà              

l’accés  als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per                  

a  les  comunicacions  que  no  es  puguin  mantenir  a  classe.  L’ús  del  material  didàctic  per                 

canals   digitals   serà   facilitat   i   fomentat   pel   professorat.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.     

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  del  seu  chromebook,  amb  accés  a  Internet,  des  d’on               

tindrà  accés  al  classroom  i  els  materials  de  l’assignatura  i  a  través  del  qual  podrà                 

establir   comunicacions   amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 

plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure,  l’agenda  escolar  i  la                

calculadora  científica.  Altres  materials  necessaris  seran  requerits  amb  suficient           

antelació   pel   professorat  
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4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.     

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   4.   Equacions   7.   Estadística   

2.   Proporcionalitat   5.   Sistemes   d’equacions   8.   Figures   planes   

3.   Llenguatge   algebraic   6.   Funcions   i   gràfics   9.   Cossos   geomètrics   
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matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

Com  a  procediment  de   suport ,  cada  grup-classe  de  2n  d’ESO  comptarà  amb  dos               

professors  assignats  durant  tot  el  curs  de  manera  permanent.  En  el  cas  dels  grups  A,                 

B  i  C  els  dos  professors  són  membres  del  departament.  En  el  cas  del  grup  D  una  de                    

les  professores  és  membre  del  departament  i  actuarà  com  a  titular  de  l’assignatura  i                

l’alumnat  rebrà  reforç  a  cada  hora  lectiva  per  part  de  dos  membres  del  Departament                

de  Física  i  Química  (cada  un  farà  dues  hores).  Amb  caràcter  general,  hauran               

d’establir-se  les  mesures  necessàries  en  la  metodologia  per  a  l’atenció  dels  alumnes              

amb  NESE.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix  nivell  serà  constant  al  llarg  de                

tot   el   curs.   

  

6 Avaluació     

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     

Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               

aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   
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6.1 Criteris   d'avaluació.   Estàndards   d’aprenentatge   avaluable   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  de  2n  curs  de  l’ESO  s’han                 

seleccionat  a  partir  de  la  concreció  de  la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els                

elements  curriculars  essencials  s’han  assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards          

d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa  LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord            

amb   la   disposició   transitòria   segona   bis   de   la   LOMLOE.   

  

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1 Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1 Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2 Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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 Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4 Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3 Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i             

lleis  matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,         

estadístics   i   probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   

3.1 Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions         

de  canvi  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics          

i   probabilístics.   

3.2 Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   
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4 Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.   

4.1 Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   

5 Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1 Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  algebraic,  gràfic,        

geomètric   i   estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3 Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4 Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5 Fa  simulacions  i  prediccions,  en  el  context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   

7 Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre          

problemes  de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions            

dels   models   emprats   o   construïts.   

7.1 Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

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

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9 Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions           

desconegudes.   

9.1 Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10 Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1 Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11 Emprar  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.   

11.1 Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics,  algebraics  o  estadístics  quan  la  dificultat           

d’aquests   impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   

11.2 Empra  mitjans  tecnològics  per  fer  representacions  gràfiques  de         

funcions  amb  expressions  algebraiques  complexes  i  n’extreu        

informació   qualitativa   i   quantitativa.   

11.3 Dissenya  representacions  gràfiques  per  explicar  el  procés  seguit  en  la            
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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 Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2 Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3 Usa  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   

1 Emprar  nombres  naturals,  enters,  fraccionaris,  decimals  i  percentatges,         

les  seves  operacions  i  propietats  per  recollir,  transformar  i  intercanviar           

informació   i   resoldre   problemes   relacionats   amb   la   vida   diària.   

1.1 Identifica  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

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

interpretar   adequadament   informació   quantitativa.   

1.2 Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  diferents  tipus  de           

nombres  mitjançant  les  operacions  elementals  i  les  potències          

d’exponent  natural  aplicant  correctament  la  jerarquia  de  les         

operacions.   

1.3 Empra  adequadament  els  diferents  tipus  de  nombres  i  les  seves            

operacions  per  resoldre  problemes  quotidians  contextualitzats,  i        

representa  i  interpreta  mitjançant  mitjans  tecnològics,  quan  sigui          
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necessari,   els   resultats   obtinguts.   

2 Conèixer  i  usar  propietats  i  nous  significats  dels  nombres  en  contextos             

de  paritat,  divisibilitat  i  operacions  elementals,  i  millorar  així  la           

comprensió   del   concepte   i   dels   tipus   de   nombres.   

2.1 Reconeix  nous  significats  i  propietats  dels  nombres  en  contextos  de           

resolució   de   problemes   sobre   paritat,   divisibilitat   i   operacions   elementals.   

2.2 Aplica  els  criteris  de  divisibilitat  per  2,  3,  5,  9  i  11  per               

descompondre  en  factors  primers  nombres  naturals  i  els  empra  en           

exercicis,   activitats   i   problemes   contextualitzats.   

2.3 Identifica  i  calcula  el  màxim  comú  divisor  i  el  mínim  comú  múltiple             

de  dos  o  més  nombres  naturals  mitjançant  l’algoritme  adequat  i  els            

aplica   a   la   resolució   de   problemes   contextualitzats.   

2.4 Fa  càlculs  en  què  intervenen  potències  d’exponent  natural  i  aplica           

les   regles   bàsiques   de   les   operacions   amb   potències.   

2.5 Calcula  i  interpreta  adequadament  l’oposat  i  el  valor  absolut  d’un           

nombre  enter,  i  en  comprèn  el  significat  i  el  contextualitza  en            

problemes   de   la   vida   real.   

2.6 Fa  operacions  d’arrodoniment  i  truncament  de  nombres  decimals          

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

2.7 Fa  operacions  de  conversió  entre  nombres  decimals  i  fraccionaris,           

troba  fraccions  equivalents  i  simplifica  fraccions,  per  aplicar-ho  a  la           

resolució   de   problemes.   

2.8 Empra  la  notació  científica  i  en  valora  l’ús  per  simplificar  càlculs  i              

representar   nombres   molt   grans.   

3 Desenvolupar,  en  casos  senzills,  la  competència  en  l’ús  d’operacions          

combinades  com  a  síntesi  de  la  seqüència  d’operacions  aritmètiques,          

aplicant  correctament  la  jerarquia  de  les  operacions  o  estratègies  de            

càlcul   mental.  

3.1 Fa  operacions  combinades  entre  nombres  enters,  decimals  i          

fraccionaris,  amb  eficàcia,  mitjançant  el  càlcul  mental,  algoritmes         

de  llapis  i  paper,  calculadora  o  mitjans  tecnològics,  emprant  la            

notació   més   adequada   i   respectant   la   jerarquia   de   les   operacions.   

4 Triar  la  forma  de  càlcul  apropiada  (mental,  escrita  o  amb  calculadora),             

usant  diferents  estratègies  que  permetin  simplificar  les  operacions  amb           
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nombres  enters,  fraccions,  decimals  i  percentatges  i  estimant  la           

coherència   i   la   precisió   dels   resultats   obtinguts.   

4.1 Desenvolupa  estratègies  de  càlcul  mental  per  dur  a  terme  càlculs  exactes  o             

aproximats   i   valora   la   precisió   exigida   en   l’operació   o   en   el   problema.   

4.2 Fa  càlculs  amb  nombres  naturals,  enters,  fraccionaris  i  decimals           

decidint  la  forma  més  adequada  (mental,  escrita  o  amb          

calculadora),   coherent   i   precisa.   

  

5 Utilitzar  diferents  estratègies  (ús  de  taules,  obtenció  i  ús  de  la  constant             

de  proporcionalitat,  reducció  a  la  unitat)  per  obtenir  elements          

desconeguts  en  un  problema  a  partir  d’altres  coneguts  en  situacions  de            

la  vida  real  en  les  quals  hi  hagi  variacions  percentuals  i  magnituds              

directament   o   inversament   proporcionals.   

5.1 Identifica  i  discrimina  relacions  de  proporcionalitat  numèrica  (com          

el  factor  de  conversió  o  el  càlcul  de  percentatges)  i  les  empra  per               

resoldre   problemes   en   situacions   quotidianes.   

5.2 Analitza  situacions  senzilles  i  reconeix  que  hi  intervenen          

magnituds   que   no   són   directament   ni   inversament   proporcionals.   

6 Analitzar  processos  numèrics  canviants  i  identificar  els  patrons  i  les  lleis            

generals  que  els  regeixen,  utilitzant  el  llenguatge  algebraic  per          

expressar-los,  comunicar-los,  fer  prediccions  sobre  la  manera  com  es          

comporten  en  modificar  les  variables,  i  operar  amb  expressions           

algebraiques.   

6.1 Descriu  situacions  o  enunciats  que  depenen  de  quantitats  variables           

o  desconegudes  i  seqüències  lògiques  o  regularitats,  mitjançant         

expressions   algebraiques,   i   hi   opera.   

6.2 Identifica  propietats  i  lleis  generals  a  partir  de  l’estudi  de  processos             

numèrics  recurrents  o  canviants,  les  expressa  mitjançant  el  llenguatge          

algebraic   i   les   empra   per   fer   prediccions.   

6.3 Utilitza  les  identitats  algebraiques  notables  i  les  propietats  de  les           

operacions   per   transformar   expressions   algebraiques.   

7 Usar  el  llenguatge  algebraic  per  simbolitzar  i  resoldre  problemes          

mitjançant  el  plantejament  d’equacions  de  primer  i  segon  grau  i  sistemes            

d’equacions,  aplicar  mètodes  algebraics  o  gràfics  per  resoldre’ls  i           
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contrastar   els   resultats   obtinguts.   

7.1 Comprova,  donada  una  equació  (o  un  sistema),  si  un  nombre  és  (o              

uns   nombres   són)   la   solució.   

7.2 Formula  algebraicament  una  situació  de  la  vida  real  mitjançant          

equacions  de  primer  i  segon  grau  i  sistemes  d’equacions  lineals           

amb   dues   incògnites,   les   resol   i   interpreta   el   resultat   obtingut.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1 Reconèixer  i  descriure  figures  planes  i  els  seus  elements  i  propietats            

característics  per  classificar-les,  identificar  situacions,  descriure  el         

context   físic   i   abordar   problemes   de   la   vida   quotidiana.   

1.1 Reconeix  i  descriu  les  propietats  característiques  dels  polígons         

regulars:  angles  interiors,  angles  centrals,  diagonals,  apotemes,        

simetries.   

1.2 Defineix  els  elements  característics  dels  triangles,  traçant-los  i         

coneixent  la  propietat  comuna  a  cada  un,  i  els  classifica  atenent             

tant   els   seus   costats   com   els   seus   angles.   

1.3 Classifica  els  quadrilàters  i  els  paral·lelograms  atenent  el         

paral·lelisme  entre  els  costats  oposats  i  coneixent  les  seves           

propietats   referents   a   angles,   costats   i   diagonals.   

1.4 Identifica  les  propietats  geomètriques  que  caracteritzen  els  punts         

de   la   circumferència   i   el   cercle.   

2 Utilitzar  estratègies,  eines  tecnològiques  i  tècniques  simples  de  la          

geometria  analítica  plana  per  resoldre  problemes  de  perímetres,  àrees  i            

angles  de  figures  planes,  emprar  el  llenguatge  matemàtic  adequat  i            

expressar   el   procediment   seguit   en   la   resolució.   

2.1 Resol  problemes  relacionats  amb  distàncies,  perímetres,       

superfícies  i  angles  de  figures  planes  en  contextos  de  la  vida  real,             

fent  servir  les  eines  tecnològiques  i  les  tècniques  geomètriques           

més   apropiades.   

2.2 Calcula  la  longitud  de  la  circumferència,  l’àrea  del  cercle,  la            

longitud  d’un  arc  i  l’àrea  d’un  sector  circular,  i  les  aplica  per              

resoldre   problemes   geomètrics.   
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3 Reconèixer  el  significat  aritmètic  del  teorema  de  Pitàgores  (quadrats  de            

nombres,  ternes  pitagòriques)  i  el  significat  geomètric  (àrees  de           

quadrats  construïts  sobre  els  costats),  i  emprar-lo  per  resoldre           

problemes   geomètrics.   

3.1 Comprèn  els  significats  aritmètic  i  geomètric  del  teorema  de          

Pitàgores  i  els  empra  per  cercar  ternes  pitagòriques  o  comprovar  el             

teorema  construint  altres  polígons  sobre  els  costats  del  triangle           

rectangle.   

3.2 Aplica  el  teorema  de  Pitàgores  per  calcular  longituds  desconegudes          

en  la  resolució  de  triangles  i  àrees  de  polígons  regulars,  en             

contextos   geomètrics   o   en   contextos   reals.   

4 Analitzar  i  identificar  figures  semblants,  calculant  l’escala  o  la  raó  de             

semblança   i   la   raó   entre   longituds,   àrees   i   volums   de   cossos   semblants.   

4.1 Reconeix  figures  semblants  i  calcula  la  raó  de  semblança   i  la  raó  de              

superfícies   i   volums   de   figures   semblants.   

4.2 Empra  l’escala  per  resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  sobre           

plans,   mapes   i   altres   contextos   de   semblança.   

5 Analitzar  diferents  cossos  geomètrics  (cubs,  ortoedres,  prismes,        

piràmides,  cilindres,  cons  i  esferes)  i  identificar-ne  els  elements          

característics  (vèrtexs,  arestes,  cares,  desenvolupaments  plans,  seccions         

en   tallar   amb   plans,   cossos   obtinguts   mitjançant   seccions,   simetries).   

5.1 Analitza  i  identifica  les  característiques  de  diferents  cossos          

geomètrics,   utilitzant   el   llenguatge   geomètric   adequat.   

5.2 Construeix  seccions  senzilles  dels  cossos  geomètrics,  a  partir  de  talls  amb             

plans,   mentalment   i   usant   els   mitjans   tecnològics   adequats.   

5.3 Identifica  els  cossos  geomètrics  a  partir  dels  seus          

desenvolupaments   plans   i   recíprocament.   

6 Resoldre  problemes  que  comportin  el  càlcul  de  longituds,  superfícies  i            

volums  del  món  físic,  utilitzant  propietats,  regularitats  i  relacions  dels           

políedres.   

6.1 Resol  problemes  de  la  realitat  mitjançant  el  càlcul  d’àrees  i  volums             

de  cossos  geomètrics,  fent  servir  els  llenguatges  geomètric  i          

algebraic   adequats.   
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BLOC   4.   FUNCIONS   

1 Conèixer,   tractar   i   interpretar   el   sistema   de   coordenades   cartesianes.   

1.1 Localitza  punts  en  el  pla  a  partir  de  les  coordenades  i  anomena              

punts   del   pla   escrivint-ne   les   coordenades.   

2 Tractar  les  diferents  formes  de  presentar  una  funció:  llenguatge  habitual,           

taula  numèrica,  gràfic  i  expressió  analítica,  passar  d’unes  formes  a  altres             

i   triar   la   millor   en   funció   del   context.   

  

2.1 Passa  d’unes  formes  de  representació  d’una  funció  a  les  altres  i             

tria   la   més   adequada   en   funció   del   context.   

3 Comprendre  el  concepte  de   funció .  Reconèixer,  interpretar  i  analitzar  les           

gràfiques   de   les   funcions.   

3.1 Reconeix   si   un   gràfic   representa   o   no   una   funció.   

3.2 Interpreta  una  gràfica,  l’analitza  i  en  reconeix  les  propietats  més           

característiques.   

4 Reconèixer,  representar  i  analitzar  les  funcions  lineals,  i  emprar-les  per           

resoldre   problemes.   

4.1 Reconeix  i  representa  una  funció  lineal  a  partir  de  l’equació  o  d’una             

taula   de   valors,   i   obté   el   pendent   de   la   recta   corresponent.   

4.2 Obté   l’equació   d’una   recta   a   partir   de   la   gràfica   o   la   taula   de   valors.  

4.3 Escriu  l’equació  corresponent  a  la  relació  lineal  existent  entre  dues            

magnituds   i   la   representa.   

4.4 Estudia  situacions  reals  senzilles  i,  basant-se  en  recursos  tecnològics,          

identifica  el  model  matemàtic  funcional  (lineal  o  afí)  més  adequat  per            

explicar-les   i   fa   prediccions   i   simulacions   sobre   el   seu   comportament.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

1 Formular  preguntes  adequades  per  conèixer  les  característiques         

d’interès  d’una  població  i  recollir,  organitzar  i  presentar  dades  rellevants            

per  respondre-les,  emprant  els  mètodes  estadístics  apropiats  i  les  eines           

adequades,  organitzant  les  dades  en  taules  i  construint  gràfics,  calculant            

els  paràmetres  rellevants  i  obtenint  conclusions  raonables  a  partir  dels           

resultats   obtinguts.   
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1.1 Defineix  població,  mostra  i  individu  des  del  punt  de  vista  de            

l’estadística,   i   els   aplica   a   casos   concrets.   

1.2 Reconeix  i  proposa  exemples  de  diferents  tipus  de  variables           

estadístiques,   tant   qualitatives   com   quantitatives.   

1.3 Organitza  en  taules  dades  obtingudes  d’una  població  de  variables          

qualitatives  o  quantitatives,  en  calcula  les  freqüències  absolutes  i           

relatives   i   les   representa   gràficament.   

1.4 Calcula  la  mitjana  aritmètica,  la  mediana  (interval  medià),  la  moda           

(interval   modal)   i   el   rang,   i   els   empra   per   resoldre   problemes.   

1.5 Interpreta  gràfics  estadístics  senzills  recollits  en  mitjans  de          

comunicació.   

2 Utilitzar  eines  tecnològiques  per  organitzar  dades,  generar  gràfics         

estadístiques,  calcular  paràmetres  rellevants  i  comunicar  els  resultats         

obtinguts  que  responguin  a  les  preguntes  formulades  prèviament  sobre          

la   situació   estudiada.   

2.1 Empra  la  calculadora  i  eines  tecnològiques  per  organitzar  dades,  generar           

gràfics  estadístics  i  calcular  les  mesures  de  tendència  central  i  el  rang  de              

variables   estadístiques   quantitatives.   

2.2 Empra  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per           

comunicar  informació  resumida  i  rellevant  sobre  una  variable         

estadística   analitzada.   

3 Diferenciar  els  fenòmens  deterministes  dels  aleatoris  i  valorar  la          

possibilitat  que  ofereixen  les  matemàtiques  per  analitzar  i  fer           

prediccions  raonables  sobre  el  comportament  dels  fenòmens  aleatoris  a           

partir  de  les  regularitats  obtingudes  en  repetir  un  nombre  significatiu  de            

vegades   l’experiència   aleatòria   o   del   càlcul   de   la   seva   probabilitat.   

3.1 Identifica  els  experiments  aleatoris  i  els  distingeix  dels          

deterministes.   

3.2 Calcula  la  freqüència  relativa  d’un  esdeveniment  mitjançant        

l’experimentació.   

3.3 Fa  prediccions  sobre  un  fenomen  aleatori  a  partir  del  càlcul  exacte  de  la              

seva   probabilitat   o   l’aproximació   d’aquesta   mitjançant   l’experimentació.   

4 Introduir  la  noció  de   probabilitat  a  partir  del  concepte  de   freqüència             

relativa  i  com  a  mesura  d’incertesa  associada  als  fenòmens  aleatoris,            
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Indicadors   d’assoliment   de   mínims   

Nombres   

● Representa  situacions  de  la  vida  quotidiana  amb  nombres  naturals,  enters,            

fraccions   i   decimals.   

● Calcula   fraccions   equivalents.   

● Representa   en   la   recta   numèrica,   comparar   i   ordenar   nombres   enters   

● Compara   i   ordena   fraccions   

● Compara   i   ordena   nombres   decimals   

● Comprèn   el   significat   d'oposat   i   de   valor   absolut   d'un   nombre   enter.   

● Troba   la   fracció   irreductible   d’una   fracció   donada   

● Aproxima   nombres   decimals   per   arrodoniment   

● Realitza  sumes,  restes,  multiplicacions  i  divisions  de  nombres  enters  (només  dos             

termes   en   cada   operació)   

● Realitza  sumes,  restes,  multiplicacions  i  divisions  de  fraccions  positives  (només  dos             

termes   en   cada   operació)   

● Llegeix   i   escriure   nombres   enters   en   forma   de   potència   

● Calcula   la   potència   d'un   nombre   enter   

● Calcula   l’arrel   quadrada   exacta   d’un   nombre   natural   (fins   a   100)   

● Aplica  les  propietats  de  les  potències  per  simplificar  expressions  senzilles  amb             

potències   de   base   natural   (aplicar   com   a   màxim   una   de   les   propietats)   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  (mínim  de  quatre  termes)  amb  nombres            

enters  i/o  fraccions,  respectant  la  jerarquia  de  les  operacions  (suma,  resta,             

producte   i/o   divisió).   

● Utilitza   la   calculadora   científica   per   resoldre   operacions   aritmètiques   complexes.   

sigui   possible   o   no   l’experimentació.   

4.1 Descriu  experiments  aleatoris  senzills  i  enumera  tots  els  resultats          

possibles,  basant-se  en  taules,  recomptes  o  diagrames  en  arbre           

senzills.   

4.2 Distingeix  entre  esdeveniments  elementals  equiprobables  i  no         

equiprobables.   

4.3 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  associats  a  experiments         

senzills  mitjançant  la  regla  de  Laplace,  i  l’expressa  en  forma  de             

fracció   i   com   a   percentatge .   



  
 IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació   didàctica   –   MATEMÀTIQUES   2n   ESO    
Departament   de   Matemàtiques   

  

● Resol  problemes  utilitzant  les  operacions  aritmètiques  bàsiques  amb  nombres           

decimals,   fraccionaris   o   enters   (mínim   dues   operacions).   

Proporcionalitat   numèrica   

● Reconeix   quatre   nombres   que   formen   proporció   

● Calcula   el   terme   desconegut   en   una   proporció.   

● Reconeix   dos   magnituds   directament   i   inversament   proporcionals.     

● Calcula  valors  directament  proporcionals  mitjançant  la  regla  de  tres  simple  directa  o              

la   reducció   a   la   unitat.   

● Calcula   valors   inversament   proporcionals   mitjançant   la   regla   de   tres   inversa.   

● Calcula  el  percentatge  d'una  quantitat  o  la  part  d’un  total  expressada  en              

percentatge.   

● Calcula   augments   i   disminucions   percentuals   (problema   directe).   

Expressions   algebraiques   

● Expressa   enunciats   senzills   sobre   situacions   quotidianes   en   llenguatge   algebraic.   

● Identifica  en  un  polinomi  el  grau,  el  nombre  de  termes  i  el  coeficient  i  la  part  literal                   

de   cada   terme.   

● Calcula  sumes,  restes,  productes  i  quocients  de  monomis  (mínim  de  grau  2  i  amb                

una   variable).   

● Calcula  sumes,  restes  i  productes  d’un  polinomi  (mínim  de  grau  2  i  una  incògnita)                

per   un   monomi.   

Equacions   

● Resol  equacions  senzilles  de  primer  grau  (mínim  de  quatre  termes,  sense             

parèntesis   ni   denominadors).   

● Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   equacions   de   primer   grau.   

Sistemes   d’equacions   

● Resol  sistemes  senzills  de  dues  equacions  lineals  amb  dues  incògnites  per  algun              

dels   tres   mètodes   analítics.   

● Resol   problemes   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   sistemes   d’equacions   lineals.   

Funcions   

● Representa  punts  del  pla  donats  per  les  seves  coordenades  cartesianes  i  obtenir  les               

coordenades   de   punts   dels   quals   es   coneix   la   seva   representació.     

● Representa  funcions  donades  mitjançant  un  enunciat,  taules  de  valors  o  a  partir  de               

la   seva   expressió   analítica.   

● Representa   funcions   lineals.     
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Proporcionalitat   geomètrica   i   semblança   

● Reconeix   relacions   de   paral·lelisme   i   perpendicularitat   en   figures   planes.   

● Calcula   longituds   fent   ús   del   teorema   de   Tales.   

● Utilitza  el  teorema  de  Tales  per  a  construir  triangles  semblants  a  un  donat  i  amb                 

una   raó   de   semblança   prefixada   (raons   de   semblança   molt   senzilles).   

● Utilitza   les   escales   per   a   interpretar   mapes,   plànols   i   maquetes.   

Figures   planes   

● Reconeix  les  diferents  figures  planes  elementals:  triangle,  quadrat,  figures           

poligonals,  cercle,  i  els  seus  elements  característics  (costats,  vèrtex,  centre,  angles             

interns,   radi,   diàmetre).   

● Utilitza  el  teorema  de  Pitàgores  per  a  calcular  longituds  desconegudes  en  triangles              

rectangles.   

● Calcula  àrees  i  perímetres  de  figures  planes  elementals  (quadrat,  rectangle,            

triangle,   polígon   regular,   cercle/circumferència).   

● Resol  problemes  geomètrics  amb  figures  planes  (càlcul  directe  d’àrees  i            

perímetres).   

Cossos   geomètrics   

● Coneix   els   elements   d'un   políedre   (vèrtex,   aresta   i   cara).   

● Dibuixa  el  desenvolupament  d’un  cos  geomètric  elemental  (cub,  cilindre,  prisma,            

piràmide,   con)   

● Calcula   l’àrea   d’un   cos   geomètric   elemental   (cub,   ortoedre).   

● Calcula   el   volum   d’un   cos   geomètric   elemental   (cub,   ortoedre).   

Estadística   

● Identifica   la   població,   la   mostra   i   la   variable   en   un   estudi   estadístic.   

● Ordena  les  dades  proporcionades  en  taules  estadístiques  que  incloguin  les            

freqüències   absolutes   i   les   freqüències   relatives.   

● Calcula   la   mitjana   aritmètica   i   la   moda   d'un   conjunt   de   dades.   

● Elabora   diagrames   de   barres   i   polígons   de   freqüències   a   mà.   

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació   per   a   2n   d'ESO.   

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   
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● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   

● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   
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Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

6.3 Procediments   d'avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

  

  

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   60%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

40%   
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Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   

Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   
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6.4 Criteris   i   procediments   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              

mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   
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6.5 Criteris   i   procediments   de   recuperació   de   pendents   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             

s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     
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Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            

l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

  

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplica   allò   que   estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   
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8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau.   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              

consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            
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aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

  

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les          

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  provés          

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió     

que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de        

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           
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vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,        

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic        

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i        

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  especifica  en  alumnat.           

Es  plantegen  activitats  específiques  tipus  nigul  de         

paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició           

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i        

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul  de          

paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments  de         

dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant           

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per        

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer          

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels        

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     

Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer        

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,        

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,        

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  netbooks  i  els  ordinadors  de            

l’aula  d’informàtica  per  accedir  als  recursos  digitals  (llibre         

digital,  enllaços  al  classroom  i  kahoot).  Es  fan  servir  els            
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fulls  de  càlcul  de  programari  lliure  per  a  la  recollida           

d’informació  i  la  representació  de  dades  i  el  Geogebra           

com   a   calculadora   i   representació   de   funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de         

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a         

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la       

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

  

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a         

l’alumne  treballar  el  seu  esperit  crític.  Es  proposa  la           

coavaluació  i  l’autoavaluació  a  més  de  l’avaluació         

professor-alumne.   

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que            

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de        

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   

Competències   socials   

i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions        

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el         

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models          

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer   i   emprar   diferents   tipus   de   nombres   i   les   

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes          

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,        

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i            

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les        

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples         

contextos.   
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Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar       

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per         

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   

● El  plantejant  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran           

tant  en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant           

tècniques   com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen          

com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les           

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens   relacionats   amb   la  diversitat  cultural,  el     

medi,  la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i            

actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica          

en  tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el           

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre          

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos         

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar         

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la         

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la         

imaginació.   

● L’anàlisi   de   les   proporcions   en  edificis  emblemàtics  i     

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria           

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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9 Atenció   a   les   necessitat   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   
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10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     

Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           
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contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   

  

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars.   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  2n  d’ESO              

al   curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   
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0 Introducció   

L’educació  és  un  dret  fonamental  i  constitueix  un  element  imprescindible  per  a              

generar  igualtat  d’oportunitats.  El  paper  de  l’educació  és,  doncs,  encara  més             

important  en  aquest  curs  2021/2022,  que  s’inicia  encara  condicionat  per  la  crisi              

generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  causada  pel  virus  SARS-CoV-2.  El  nostre               

alumnat  ha  de  tenir  accés  a  l’educació  en  condicions  d’equitat  i,  tenint  en  compte  la                 

situació  socioeconòmica  de  les  famílies,  el  desenvolupament  socioafectiu  de  l’alumnat            

i  les  restriccions  obligades  per  la  situació  sanitària,  aquesta  programació  contempla             

decisions  amb  l’objectiu  de  maximitzar  l’aprofitament  de  la  presencialitat  de  l’alumnat             

a  l’aula,  finalment  recuperada,  acompanyant  el  procés  d’ensenyament  aprenentatge           

amb  elements  que  afavoreixin  l’acció  tutorial;  explotar  al  màxim  els  recursos  i              

materials  didàctics  lliures  i  de  què  disposam  i  establir  la  màxima  coordinació  entre  els                

membres   del   departament   i   altres   membres   del   professorat.   

El  departament  de  Matemàtiques  al  curs  2021/2022  està  format  per  les  professores  i               

els  professors  següents:  Joana  Cifre  Mir,  professora;  Enric  Herrero  Olivares,  cap  de              

departament;  Antònia  Horrach  Morell,  professora;  Agustí  Rofes,  cap  d’estudis  adjunt;            

i   Margarita   Tortella   Cànaves,   professora.     

Joana  Cifre  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres  grups  de  2n  d’ESO,  les  de                 

Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  aplicats  a  3r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques              

orientades   als   ensenyaments   acadèmics   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Enric  Herrero  és  cap  de  departament  i   impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  tres                

grups  de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un                

grup   de   3r   d’ESO   i   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Antònia  Horrach  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  1r  d’ESO,               

les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup  de  3r  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   a   un   grup   de   4t   d’ESO.   

Agustí  Rofes  és  cap  d’estudis  adjunt  i  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  un  grup                 

de  1r  d’ESO  i  les  de  Matemàtiques  orientades  als  ensenyaments  acadèmics  a  un  grup                

de   3r   d’ESO.   

Margarita  Tortella  impartirà  les  classes  de  Matemàtiques  a  quatre  grups  de  2n  d’ESO  i                

les   de   Matemàtiques   orientades   als   ensenyaments   aplicats   al   grup   de   4t   d’ESO   PRAQ.   

Les  reunions  de  departament  es  duran  terme  els  dimarts  a  les  12:15  i,  sempre  que                 
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sigui   necessari,   es   convocarà   una   reunió   extraordinària.   

Aquesta  programació  docent  s’ha  elaborat  en  un  moment  de  transició  per  l’entrada  en               

vigor  i  desplegament  de  la  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  a  qual                  

es  modifica  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d’Educació.  Les  prescripcions  de  la                 

nova  llei  conviuen  amb  bona  part  del  desplegament  reglamentari  de  l’anterior             

normativa  LOMCE.  Així  mateix,  aquesta  programació  s’ha  elaborat  d’acord  amb  el             

Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  els  currículums  de  l’educació               

secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  i  el  Decret  39/2011,  de  29  d'abril,  pel  qual  es                  

regula  l'atenció  a  la  diversitat  i  l'orientació  educativa  als  centres  educatius  no              

universitaris  sostinguts  amb  fons  públics.  Entre  altres  disposicions,  són  d’aplicació  la             

Resolució  del  Conseller  d'Educació  i  Formació  Professional,  de  7  de  juliol  de  2021,  per                

la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el  funcionament  dels  centres               

docents  públics  de  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació  Primària  i  d'Educació              

Secundària,  per  al  curs  2021-2022  i  les  Resolucions  conjuntes  del  Conseller  d’Educació              

i  Formació  Professional  i  de  la  Consellera  de  Salut  i  Consum  de  4  de  juny  del  2021,                   

per  la  qual  s’aproven  les  mesures  excepcionals  de  prevenció,  contenció,  coordinació,             

organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària  ocasionada  per  la               

COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les               

Illes   Balears   durant   el   curs   2021-2022.   

  

1 Seqüenciació   de   continguts   per   cursos   

La  selecció  i  seqüenciació  de  continguts  programats  per  a  1r  curs  de  l’ESO  s’ha                

realitzat  a  partir  de  la  concreció  de  la  relació  de  continguts  establerts  pel  currículum.                

Els  continguts  del  Bloc  I  “Processos,  mètodes  i  actituds  en  Matemàtiques”  es              

treballaran  de  manera  transversal  al  llarg  de  totes  les  unitats  didàctiques.  Els              

continguts  de  la  resta  de  blocs  s’introdueixen  progressivament  al  llarg  del  curs,              

segons  la  temporalització  que  consta  en  l’apartat  4,  i  segueixen  la  seqüència  següent:               

Bloc  2  “Nombres”,  Bloc  4  “Funcions”,  Bloc  5  “Estadística  i  probabilitat”  i  Bloc  3                

“Geometria”.  Els   continguts  essencials  per  a  1r  curs  de  l’ESO  s’han  assenyalat  en               

negreta.   
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BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

● Planificació   del   procés   de   resolució   de   problemes.   

● Estratègies  i  procediments  posats  en  pràctica:  ús  del  llenguatge  apropiat            

(gràfic  i  numèric),  reformulació  del  problema,  resolució  de  subproblemes,           

recompte  exhaustiu,  inici  per  casos  particulars  senzills,  recerca  de           

regularitats   i   lleis.   

● 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  pròpies  capacitats  per  desenvolupar  actituds  adequades  i           

afrontar   les   dificultats   pròpies   del   treball   científic.   

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

a) Recollir   dades   de   forma   ordenada   i   organitzar-les.   

b) Elaborar  i  crear  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   o   estadístic.   

d) Dissenyar  simulacions  i  elaborar  prediccions  sobre  situacions  matemàtiques         

diverses.   

e) Elaborar  informes  i  documents  sobre  els  processos  duits  a  terme  i  els  resultats  i               

conclusions  obtinguts;  comunicar  i  compartir,  en  entorns  apropiats,  la           

informació   i   les   idees   matemàtiques.   

BLOC   2.   NOMBRES   I   ÀLGEBRA   

● Jerarquia   de   les   operacions.   

● Potències   de   base   i   exponent   natural.   Operacions.   

● Potències   de   base   10.   

● Quadrats  perfectes.  Arrels  quadrades.  Estimació  i  obtenció  d’arrels          
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aproximades.   

● Operacions   amb   calculadora.   

● Elaboració  i  utilització  d’estratègies  per  al  càlcul  mental,  per  al  càlcul  aproximat  i              

per   al   càlcul   amb   calculadora   o   altres   mitjans   tecnològics.   

● Divisibilitat   dels   nombres   naturals.   Criteris   de   divisibilitat.   

● Nombres  primers  i  composts.  Descomposició  d’un  nombre  en  factors           

primers.   

● Múltiples   i   divisors   comuns   a   diversos   nombres.   

● Màxim   comú   divisor   i   mínim   comú   múltiple   de   dos   nombres   naturals.   

● Nombres   negatius.   Significat   i   utilització   en   contextos   reals.   

● Nombres  enters.  Representació,  ordenació  en  la  recta  numèrica  i           

operacions.   

● Fraccions  en  entorns  quotidians.  Fraccions  equivalents.  Comparació  de          

fraccions.   Representació,   ordenació   i   operacions.   

● Nombres   decimals.   Representació,   ordenació   i   operacions.   

● Relació   entre   fraccions   i   decimals.   Conversió   de   fracció   a   decimal.   

● Raó  i  proporció.  Magnituds  directament  proporcionals.  Constant  de          

proporcionalitat.   

● Càlculs  amb  percentatges  (mental,  manual,  amb  calculadora).   Augments  i           

disminucions   percentuals.   

● Resolució  de  problemes  en  què  intervengui  la  proporcionalitat  directa  o           

variacions   percentuals.    Repartiments   directament   proporcionals.   

BLOC   3.   GEOMETRIA   

● Elements  bàsics  de  la  geometria  del  pla.  Relacions  i  propietats  de  figures              

en   el   pla.   Paral·lelisme   i   perpendicularitat.   

● Angles   i   les   seves   relacions.   

● Construccions   geomètriques   senzilles:   mediatriu,   bisectriu.   Propietats.   

● Figures   planes   elementals:   triangle,   quadrat,   figures   poligonals.   

● Classificació   de   triangles   i   quadrilàters.   Propietats   i   relacions.   

● Mesura   i   càlcul   d’angles   de   figures   planes.   

● Càlcul   d’àrees   i   perímetres   de   figures   planes.   

● Circumferència,   cercle,    arcs.   

● Triangles   rectangles.   El   teorema   de   Pitàgores.   Justificació   geomètrica   i   aplicacions.   
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2 Objectius   específics   de   la   matèria   

L’ensenyament  de  les  matemàtiques  en  aquesta  etapa  té  com  a  objectiu  el              

desenvolupament   en   els   alumnes   de   les   capacitats   següents:   

1 Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques  tenen  com  a  part  integrant  de                

la  cultura  i,  mitjançant  les  competències  matemàtiques,  analitzar  tot  tipus  de             

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,  la  salut,  la  justícia  social,               

el  consum  i  altres,  i  actuar  sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en                

tots   els   àmbits   de   la   vida.   

2 Progressar  en  l’adquisició  d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i            

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera  matemàtica,  usant  les            

representacions   adequades,   fenòmens   i   problemes   en   diferents   contextos.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

● Coordenades  cartesianes:  representació  i  identificació  de  punts  en  un          

sistema   d’eixos   de   coordenades.   

● El  concepte  de  funció:  variable  dependent  i  independent.  Formes  de            

presentació   (llenguatge   habitual,   taula,   gràfic).     

● Anàlisi  i  comparació  de  gràfics  de  funcions.  Creixement  i  decreixement.            

Continuïtat   i   discontinuïtat.   Talls   amb   els   eixos.   Màxims   i   mínims.   

BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT   

● Població   i   individu.    Mostra.    Variables   estadístiques.   

● Variables   qualitatives   i   quantitatives.   

● Freqüències   absolutes   i   relatives.   

● Organització   en   taules   de   dades   recollides   en   una   experiència.   

● Diagrames   de   barres    i   de   sectors.   

● Mesures   de   tendència   central   (mitjana   aritmètica   i   moda)   

● Fenòmens   deterministes   i   aleatoris.   

● Formulació  de  conjectures  sobre  el  comportament  de  fenòmens  aleatoris  senzills  i            

disseny   d’experiències   per   comprovar-les.   

● Freqüència  relativa  d’un  esdeveniment  i  la  seva  aproximació  a  la           

probabilitat   mitjançant   la   simulació   o   l’experimentació.   
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3 Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions  problemàtiques  de  la            

realitat,  plantejar  i  resoldre  el  problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models                

matemàtics   adients,   i   interpretar   les   solucions   en   el   context   original.   

4 Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de  la  vida  quotidiana,             

actituds  i  maneres  inherents  a  l’activitat  matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la              

constància,  la  reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o  la  capacitat                

de   canviar   el   punt   de   vista.   

5 Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de  problemes  i  les  situacions              

desconegudes,  augmentar  l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i             

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

6 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer  diferents  tipus  de  càlculs,              

representacions  i  simulacions,  com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,            

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,  si  és  el  cas,  ja  sigui  per                

resoldre   situacions   problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

7 Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,  des  de  la  lectura              

comprensiva  de  l’enunciat  i  les  estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés                

seguit,  i  incorporar  al  llenguatge  les  formes  d’expressió  que  permetin  explicar             

raonadament   aquest   procés   de   manera   clara   i   precisa.  

8 Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les  relacions  i  les  operacions  entre                

ells  per  tractar  aspectes  de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,             

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre  problemes  de  la  vida  diària,  triant              

el   tipus   de   càlcul   i   l’estratègia   adequats.   

9 Valorar  la  importància  de  la  mesura  tant  en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit                

científic,  i  aplicar  procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per  obtenir             

mesures   de   manera   directa   o   indirecta   i   fer   estimacions   en   diferents   contextos.   

10 Identificar,  representar  i  analitzar  situacions  de  canvi  i  de  relacions,  numèriques  o              

geomètriques,  i  reconèixer  els  patrons  i  les  lleis  generals  que  les  regeixen,  usant               

diferents   llenguatges:   verbal,   numèric,   algebraic,   gràfic   i   geomètric.   

11 Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos  geomètrics,  identificar  les             

que  són  presents  en  l’entorn  i  emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per               

interpretar  millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la  bellesa  que             

generen   i   desenvolupar   la   creativitat   i   la   imaginació.   

12 Fer  servir  tècniques  de  recollida  d’informació  i  emprar  les  eines  o  els  mètodes               

estadístics  apropiats  per  organitzar,  analitzar  i  presentar  aquestes  dades  o  les  que              
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hi  hagi  presents  en  diferents  mitjans  de  comunicació,  a  fi  de  poder  interpretar               

millor  els  missatges,  o  donar  les  respostes  adequades  sobre  les  característiques             

d’una   població.   

13 Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la  probabilitat  com  a  mesura              

d’aquesta  incertesa  i  per  superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes            

d’aquestes   situacions.   

14 Incorporar  al  vocabulari  propi  elements  del  llenguatge  matemàtic  per  expressar-se            

oralment   i   per   escrit   en   contextos   en   què   és   necessària   una   comunicació   correcta.   

  

3 Orientacions   metodològiques   

Partint  dels  fets  concrets  fins  a  aconseguir  arribar  a  altres  de  més  abstractes,               

l’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  les  matemàtiques  ha  de  permetre  a  l’alumnat             

adquirir  els  coneixements  matemàtics,  familiaritzar-se  amb  el  context  en  què            

s’apliquen  i  desenvolupar  procediments  per  resoldre  problemes.  L’adquisició  de  nous            

coneixements  ha  de  tenir  suport  en  els  coneixements  ja  assolits.  Els  contextos  s’han               

de  seleccionar  amb  l’objectiu  que  els/les  alumnes  s’aproximin  al  coneixement  de             

manera  intuitiva  mitjançant  situacions  properes,  que  vagin  adquirint  cada  vegada  més             

complexitat,  i  ampliar  progressivament  l’aplicació  a  problemes  relacionats  amb           

fenòmens  naturals  i  socials  i  a  altres  contextos  menys  propers  a  la  seva  realitat                

immediata.     

Al  llarg  de  l’etapa  educativa  l’alumnat  ha  de  progressar  en  l’adquisició  de  les  habilitats                

de  pensament  matemàtic,  en  concret  en  la  capacitat  d’analitzar  i  investigar,             

interpretar  i  comunicar  de  forma  matemàtica  fenòmens  i  problemes  en  diferents             

contextos,  i  proporcionar  solucions  pràctiques.  Al  mateix  temps  cal  propiciar  el             

desenvolupament  en  l’alumnat  d’actituds  positives  cap  al  coneixement  matemàtic,           

tant  per  a  l’enriquiment  personal  com  per  a  la  valoració  del  seu  paper  en  el  progrés  de                   

la   humanitat.   

3.1 Mètodes   i   propostes   didàctiques   

Per  desenvolupar  la  competència  matemàtica  cal  donar  sentit  i  context  als  continguts,              

evitar  l’abús  d’exercicis  mecànics,  emprar  una  varietat  de  recursos  i  fonts  i  fomentar               

el  plantejament  de  qüestions  obertes,  problemes  amb  més  d’una  solució  (o  sense              
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solució),  on  s’hagi  d’analitzar  quina  és  la  informació  útil,  que  es  puguin  abordar  des  de                 

més   d’una   perspectiva.   

Cal  propiciar  que  l’alumnat  no  rebi  passivament  els  continguts  matemàtics  com  una              

cosa  ja  feta  i  tancada,  sinó  que  els  descobreixi  i  trobi  les  seves  relacions  per  construir                  

el  seu  propi  coneixement.  És  molt  important  el  paper  de  guia  que  desenvolupa  el                

docent,  no  com  a  mer  transmissor,  sinó  proposant,  supervisant  i  redirigint  les              

activitats   per   propiciar   aquest   procés   de   redescobriment   que   fan   els   alumnes.   

En   aquest   sentit,   cal:   

● introduir  activitats  d’investigació  de  situacions  problemàtiques  o  d’elaboració  de           

projectes,  ja  que  permeten  posar  de  manifest  el  grau  de  competència  adquirida  i               

fomentar-ne   el   desenvolupament.   

● en  les  activitats  o  fases  expositives  i  la  correcció  d’exercicis  i  problemes,  utilitzar               

tècniques  dialèctiques,  que  fomentin  la  participació  i  el  protagonisme  de  l’alumnat  i              

que  posin  en  contradicció  les  seves  percepcions  i  permetin  la  construcció  de              

l’aprenentatge.   

● veure  la  resolució  de  problemes  més  enllà  d’una  mera  aplicació  dels  continguts              

apresos  i  considerar  el  plantejament  de  situacions  problemàtiques  una  oportunitat            

que  faci  evident  la  necessitat  d’ampliar  el  propi  coneixement  amb  la  introducció  i  el                

treball   de   nous   continguts.   

● relacionar  l’objecte  d’aprenentatge  amb  els  episodis  de  la  història  de  les             

matemàtiques,  ja  que  permet  apropar-se  als  continguts  de  manera  més  amena  i              

fomenta  una  visió  de  les  matemàtiques  com  una  ciència  viva  i  en  evolució,  a  la                 

vegada   que   mostra   també   la   part   humana   de   la   creació   científica.   

● al  mateix  temps,  mostrar  les  connexions  de  les  matemàtiques  amb  altres             

disciplines,  agafant  com  a  exemples  situacions  problemàtiques  que  s’hi  puguin            

plantejar   o   realitzant   activitats   interdisciplinars   

● emprar  fonts  d’informació  presentada  en  formats  diversos  (escrita,  gràfica,           

audiovisual)   que   sigui   referenciada   a   contextos   propers   als   interessos   de   l’alumnat   

● programar  activitats  per  fomentar  el  coneixement  i  ús  de  les  tecnologies  de              

l’aprenentatge  i  el  coneixement,  en  particular  del  programari  de  càlcul  numèric  i              

simbòlic  i  la  calculadora  per  fomentar  la  comprensió  dels  conceptes  i  dels  aspectes               

més  instrumentals  (vegeu  l’apartat  de  recursos),  i  també  aquelles  que  fomentin             

l’autonomia   personal   (entre   les   quals,   el   programari   GSuite).   
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L’ensenyament- aprenentatge  serà  presencial.  Cada  grup  classe  de  1r  d’ESO  farà            

classe  a  la  seva  aula  de  referència,  amb  els  dos  professors  assignats  al  grup.  Només                 

en  cas  que  un/a  alumne /a  estigui  diagnosticat/da  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  tindrà  dret  a              

l’atenció  i  seguiment  del  seu  procés  d’aprenentatge  per  via  telemàtica,  sense  perjudici              

del  que  s’estableix  per  a  les  activitats  avaluables  (vegeu  apartat  6).  Amb  aquesta               

finalitat  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a,  i  se’n  durà  control  i  seguiment  per  via  telemàtica.  Si  les  circumstàncies  ho                

permeten,  es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que               

segueixin   l’aprenentatge   presencialment.   

3.2 Materials   i   recursos   didàctics   

Recursos   didàctics   

El  material  base  de  l’assignatura  serà  elaborat  i  proporcionat  pel  professorat.  Les  fonts               

bibliogràfiques  per  a  la  redacció  dels  materials  inclouran  materials  del  fons  bibliogràfic              

del  departament  i  materials  lliures  del  web  (Projecte  EDAD  i  Apuntes  Marea  Verde),               

així   com   altres   que   aportin   els   membres   del   departament.   

Per  a  desenvolupar  l’assignatura,  es  faran  servir  les  aplicacions  de  la  Google  Suite,  en                

particular,  el  Classroom  de  l’assignatura,  a  través  del  qual  el  professorat  facilitarà              

l’accés  als  materials  de  text  i  del  web,  el  calendari  de  google,  el  correu  electrònic  per                  

a  les  comunicacions  que  no  es  puguin  mantenir  a  classe.  L’ús  del  material  didàctic  per                 

canals   digitals   serà   facilitat   i   fomentat   pel   professorat.   

L’ús  de  material  manipulables  ha  de  quedar  restringit  a  un  ús  personal,  sense               

possibilitat  de  compartir-lo  i  assegurant-ne  la  neteja  i  la  desinfecció  abans  i  després               

del   seu   ús.     

Materials   de   què   haurà   de   disposar   l’alumnat   

L’alumnat  haurà  de  disposar  del  seu  chromebook,  amb  accés  a  Internet,  des  d’on               

tindrà  accés  al  classroom  i  els  materials  de  l’assignatura  i  a  través  del  qual  podrà                 

establir   comunicacions   amb   el   professorat.   

A  més,  tots  els  alumnes  faran  servir  un  quadern  amb  els  fulls  quadriculats,  de  5mm  x                  

5mm,  de  mida  DIN-A4,  microperforat  al  marge  i  amb  4  forats,  arxivador  i  fundes  de                 
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plàstic  per  lliurar  el  dossier,  els  estris  habituals  per  escriure  i  l’agenda  escolar.  La                

calculadora  científica  serà  necessària  a  partir  del  tercer  trimestre  de  1r  d'ESO.  Altres               

materials   necessaris   seran   requerits   amb   suficient   antelació   pel   professorat.   

  

4 Temporalització   

L’organització  del  procés  d’ensenyament–aprenentatge  està  prevista  en  nou  unitats           

didàctiques   que   es   distribuiran   al   llarg   del   curs   de   la   manera   següent:   

Està   prevista   una   durada   entre   tres   i   cinc   setmanes   per   a   cada   unitat   didàctica.     

  

5 Activitats   i   procediments   d'ampliació   i   reforç   

Un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de  matemàtiques  és  el  de                

l’atenció  a  la  diversitat.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una              

atenció  individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els             

alumnes  que  tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de               

manera  que  s’aconsegueixi  el  desenvolupament  de  les  capacitats  individuals  de  tots  i             

totes  en  funció  de  les  seves  possibilitats.  En  aquest  sentit,  el  diagnòstic  de  la  situació                 

de   partida   de   l'alumnat   fa   un   paper   fonamental.   

El   reforç  s’ha  d’entendre  com  una  recuperació  dels  continguts  essencials,  que  permeti              

apropar  els  aprenentatges  tant  com  sigui  possible  als  que  fa  el  gran  grup.  El  suport                 

mutu  entre  els  mateixos  i  mateixes  alumnes  pot  ser  igualment  beneficiós  per  a  tots.                

L’ ampliació ,  si  és  necessària,  pot  prendre  les  formes  d’aprofundiment  en  els             

1a   avaluació   
(setembre   –   desembre)   

2a   avaluació   
(desembre   –   març)   

3a   avaluació   
(març   –   juny)   

1.   Nombres   naturals   4.   Nombres   decimals   i  
sistema   mètric   decimal   7.   Estadística   

2.   Divisibilitat   5.   Fraccions   8.   Elements   de   la   
geometria   

3.   Nombres   enters   6.   Proporcionalitat   
numèrica   9.   Àrees   i   perímetres   
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continguts  que  no  estaven  previstos  per  la  resta  de  companys  i  companyes,  avanç  de                

continguts  que  s’han  de  treballar  posteriorment,  aplicació  dels  procediments  apresos  a             

situacions   més   complexes,   que   exigeixin   establir   altres   relacions,   etc.   

En  el  cas  d’ alumnat  que  presenti   dificultats  d’aprenentatge  o  endarreriment            

curricular ,  s’hauran  de  programar  tasques  i  activitats  per  tal  de  garantir  l’adquisició              

de  continguts  donant  prioritat  als  procediments  i  a  les  actituds  que  garanteixin              

aprenentatges  funcionals  i  l’assoliment  dels  nivells  mínims  de  competència           

matemàtica.  El  desenvolupament  d’hàbits  de  treball  adequats  pot  ajudar  a  superar             

algunes  de  les  dificultats  d’aprenentatge.  Tenint  en  compte  les  directrius  del             

departament  d'orientació,  es  farà  seguiment  estret  d’aquests  alumnes,  en  particular,            

dels   que,   en   el   seu   cas,   necessitin   una   adaptació   curricular   (vegeu   l’apartat   10).   

En  cas  dels  alumnes  repetidors,  el  departament  durà  a  terme  el  protocol  del  centre                

sobre  l’alumnat  que  no  promociona,  seguint  les  indicacions  que  amb  caràcter  general              

estableix   la   PGA.   

Com  a  procediment  de   suport ,  cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos               

professors  assignats  durant  tot  el  curs  de  manera  permanent.  Amb  caràcter  general,              

hauran  d’establir-se  les  mesures  necessàries  en  la  metodologia  per  a  l’atenció  dels              

alumnes  amb  NESE.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix  nivell  serà  constant  al               

llarg   de   tot   el   curs.   

  

6 Avaluació   

A  causa  de  les  modificacions  introduïdes  per  la  Llei  Orgànica  3/2020  de  29  de                

desembre  (LOMLOE),  està  pendent  l’aprovació  del  Decret  que  regularà  l’avaluació  i  la              

promoció  a  l’Educació  Secundària.  La  convocatòria  extraordinària  de  setembre           

desapareix  i  les  decisions  de  promoció  i  titulació  s'adoptaran  en  una  convocatòria  que               

tendrà  lloc  al  finalitzar  el  curs  escolar.  Una  vegada  que  s’hagi  concretat  la  planificació                

d’aquesta  convocatòria,  els  alumnes  i  les  famílies  seran  convenientment  informats  de             

les  dates  de  recuperacions  i  de  quins  són  els  criteris  per  a  superar  cada  una  de  les                   

matèries   del   curs.     

Per  tant,  els  criteris  d’avaluació,  qualificació  i  promoció  i  titulació  i  els  criteris  i                

procediments  de  recuperació  de  la  matèria  i  la  matèria  pendent  que  consten  en               
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aquesta  programació  en  els  següents  apartats  seran  modificats  en  el  seu  cas  d’acord               

amb  la  nova  normativa  d’avaluació  quan  aquesta  sigui  publicada  i  entri  en  vigor.               

D’aquestes   modificacions   se   n’informarà   oportunament   als   alumnes   i   les   famílies.   

6.1 Criteris   d'avaluació   

Els  criteris  d’avaluació  (en  lletra  rodona)  i  els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  (en              

lletra  cursiva)  programats  per  a  la  matèria  de  Matemàtiques  de  1r  curs  de  l’ESO  s’han                 

seleccionat  a  partir  de  la  concreció  de  la  relació  dels  establerts  pel  currículum.  Els                

elements  curriculars  essencials  s’han  assenyalat  en  negreta.  Els  estàndards          

d’aprenentatge  avaluable  de  la  normativa  LOMCE  tenen  caràcter  orientatiu,  d’acord            

amb   la   disposició   transitòria   segona   bis   de   la   LOMLOE.   

  

BLOC   1.   PROCESSOS,   MÈTODES   I   ACTITUDS   EN   MATEMÀTIQUES   

1 Expressar  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la  resolució            

d’un   problema.   

1.1 Expressa  verbalment,  de  forma  raonada,  el  procés  seguit  en  la            

resolució   d’un   problema,   amb   el   rigor   i   la   precisió   adequats.   

2 Utilitzar  processos  de  raonament  i  estratègies  de  resolució  de           

problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i  comprovant  les  solucions           

obtingudes.   

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  Fa  estimacions  i  elabora  conjectures  sobre  els  resultats  dels  problemes  que            

s’han   de   resoldre,   i   en   valora   la   utilitat   i   l’eficàcia.   

2.4  Fa  servir  estratègies  heurístiques  i  processos  de  raonament  en  la  resolució             

de   problemes,   i   reflexiona   sobre   el   procés   de   resolució   de   problemes.   

3 Descriure  i  analitzar  situacions  de  canvi  per  trobar  patrons,  regularitats  i  lleis             

matemàtiques  en  contextos  numèrics,  geomètrics,  funcionals,  estadístics  i         

probabilístics,   i   valorar-ne   la   utilitat   per   fer   prediccions.   

3.1  Identifica  patrons,  regularitats  i  lleis  matemàtiques  en  situacions  de  canvi           

en    contextos    numèrics,   geomètrics,   funcionals,   estadístics   i   probabilístics.   
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3.2 Empra  les  lleis  matemàtiques  trobades  per  fer  simulacions  i  prediccions           

sobre   els   resultats   possibles,   i   en   valora   l’eficàcia   i   la   idoneïtat.   

4 Aprofundir  en  problemes  resolts  plantejant  petites  variacions  en  les           

dades,   altres   preguntes   i   altres   contextos.   

4.1 Aprofundeix  en  els  problemes  una  vegada  resolts:  revisant  el           

procés  de  resolució  i  les  passes  i  les  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,  establint  connexions          

entre   el   problema   i   la   realitat.   

5 Elaborar  i  presentar  informes  sobre  el  procés,  els  resultats  i  les             

conclusions   obtingudes   en   els   processos   d’investigació.   

5.1 Exposa  i  defensa  el  procés  seguit,  a  més  de  les  conclusions             

obtingudes,  utilitzant  diferents  llenguatges:  gràfic,  geomètric  i         

estadisticoprobabilístic.   

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.   

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  els  problemes  matemàtics  subjacents  i  els  coneixements         

matemàtics   necessaris.   

6.3  Usa,  elabora  o  construeix  models  matemàtics  senzills  que  permetin  la            

resolució   de   problemes   dins   el   camp   de   les   matemàtiques.   

6.4  Interpreta  la  solució  matemàtica  del  problema  en  el  context  de  la            

realitat.   

6.5  Fa  simulacions  i  prediccions,  en  el  context  real,  per  valorar  l’adequació  i  les              

limitacions   dels   models   i   proposa   millores   que   n’augmentin   l’eficàcia.   

7.  Valorar  la  modelització  matemàtica  com  un  recurs  per  resoldre  problemes            

de  la  realitat  quotidiana  i  avaluar  l’eficàcia  i  les  limitacions  dels  models              
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emprats   o   construïts.   

7.1  Reflexiona  sobre  el  procés  i  obté  conclusions  sobre  aquest  i  sobre             

els   resultats.   

8 Desenvolupar  i  conrear  les  actituds  personals  inherents  a  la  tasca           

matemàtica.   

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,  la  cura  i                

l’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,  i  hàbits  de  plantejar            

preguntes  i  cercar  respostes  adequades,  tant  en  l’estudi  dels  conceptes            

com   en   la   resolució   de   problemes.   

9.  Superar  bloqueigs  i  inseguretats  davant  la  resolució  de  situacions            

desconegudes.   

9.1  Pren  decisions  en  els  processos  de  resolució  de  problemes,           

d’investigació  i  de  matematització  o  de  modelització,  i  en  valora  les            

conseqüències   i   la   conveniència   per   la   senzillesa   i   la   utilitat.   

10 Reflexionar  sobre  les  decisions  preses  i  aprendre’n  per  a  situacions           

futures   similars.   

10.1  Reflexiona  sobre  els  problemes  resolts  i  els  processos          

desenvolupats,  valora  la  potència  i  la  senzillesa  de  les  idees  clau  i              

n’aprèn   per   a   situacions   futures   similars.   

11 Emprar  les  eines  tecnològiques  adequades,  de  forma  autònoma,  fent          

càlculs  numèrics  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.   

11.1  Selecciona  eines  tecnològiques  adequades  i  les  utilitza  per  dur  a            

terme  càlculs  numèrics  o  estadístics  quan  la  dificultat  d’aquests          

impedeix   o   no   aconsella   fer-los   manualment.   

11.3  Dissenya  representacions  gràfiques  per  explicar  el  procés  seguit  en  la            
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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 Fer  servir  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  a  altres  fonts,  elaborant  documents            

propis,  fent-ne  exposicions  i  argumentacions  i  compartint-los  en  entorns           

apropiats   per   facilitar   la   interacció.   

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  discutir-los           

o   difondre’ls.   

12.2 Empra  els  recursos  creats  per  fonamentar  l’exposició  oral  dels  continguts           

treballats   a   l’aula.   

12.3  Usa  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   

1 Emprar  nombres  naturals,  enters,  fraccionaris,  decimals  i  percentatges,         

les  seves  operacions  i  propietats  per  recollir,  transformar  i  intercanviar           

informació   i   resoldre   problemes   relacionats   amb   la   vida   diària.   

1.1 Identifica  els  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,         

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

interpretar   adequadament   informació   quantitativa.   

1.2 Calcula  el  valor  d’expressions  numèriques  de  diferents  tipus  de           

nombres  mitjançant  les  operacions  elementals  i  les  potències  de           

base  i  exponent  natural  aplicant  correctament  la  jerarquia  de  les            

operacions.   

1.3 Empra  adequadament  els  diferents  tipus  de  nombres  i  les  seves            

operacions  per  resoldre  problemes  quotidians  contextualitzats ,  i        

representa  i  interpreta  mitjançant  mitjans  tecnològics,  quan  sigui          
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necessari,   els   resultats   obtinguts.  

2 Conèixer  i  usar  propietats  i  nous  significats  dels  nombres  en  contextos             

de  paritat,  divisibilitat  i  operacions  elementals,  i  millorar  així  la           

comprensió   del   concepte   i   dels   tipus   de   nombres.   

2.1 Reconeix  nous  significats  i  propietats  dels  nombres  en  contextos  de           

resolució   de   problemes   sobre   paritat,   divisibilitat   i   operacions   elementals.   

2.2 Aplica  els  criteris  de  divisibilitat  per  2,  3,  i  5,  9  i  11  per                

descompondre  en  factors  primers  nombres  naturals  i  els  empra  en           

exercicis,   activitats   i   problemes   contextualitzats.   

2.3 Identifica  i  calcula  el  màxim  comú  divisor  i  el  mínim  comú  múltiple             

de  dos  nombres  naturals  mitjançant  l’algoritme  adequat  i  els          

aplica   a   la   resolució   de   problemes   contextualitzats.   

2.4 Fa  càlculs  en  què  intervenen  potències  de  base  i  exponent  natural  i             

aplica   les   regles   bàsiques   de   les   operacions   amb   potències.   

2.5 Calcula  i  interpreta  adequadament  l’oposat  i  el  valor  absolut  d’un           

nombre  enter,  i  en  comprèn  el  significat  i  el  contextualitza  en            

problemes   de   la   vida   real.   

2.6 Fa  operacions  d’arrodoniment  i  truncament  de  nombres  decimals          

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

2.7 Fa  operacions  de  conversió  entre  nombres  decimals  i  fraccionaris,           

troba  fraccions  equivalents  i  simplifica  fraccions,  per  aplicar-ho  a  la           

resolució   de   problemes.   

3 Desenvolupar,  en  casos  senzills,  la  competència  en  l’ús  d’operacions          

combinades  com  a  síntesi  de  la  seqüència  d’operacions  aritmètiques,          

aplicant  correctament  la  jerarquia  de  les  operacions  o  estratègies  de            

càlcul   mental.  

3.1 Fa  operacions  combinades  entre  nombres  enters,  decimals  i          

fraccionaris,  amb  eficàcia,  mitjançant  el  càlcul  mental,  algoritmes         

de  llapis  i  paper,  calculadora  o  mitjans  tecnològics,  emprant  la            

notació   més   adequada   i   respectant   la   jerarquia   de   les   operacions.   

4 Triar  la  forma  de  càlcul  apropiada  (mental,  escrita  o  amb  calculadora),             

usant  diferents  estratègies  que  permetin  simplificar  les  operacions  amb           

nombres  enters,  fraccions,  decimals  i  percentatges  i  estimant  la           



  
 IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació   didàctica   –   MATEMÀTIQUES   1r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

  

coherència   i   la   precisió   dels   resultats   obtinguts.   

4.1 Desenvolupa  estratègies  de  càlcul  mental  per  dur  a  terme  càlculs  exactes  o             

aproximats   i   valora   la   precisió   exigida   en   l’operació   o   en   el   problema.   

4.2 Fa  càlculs  amb  nombres  naturals,  enters,  fraccionaris  i  decimals           

decidint  la  forma  més  adequada  (mental,  escrita  o  amb          

calculadora),   coherent   i   precisa.   

5 Utilitzar  diferents  estratègies  (ús  de  taules,  obtenció  i  ús  de  la  constant             

de  proporcionalitat,  reducció  a  la  unitat)  per  obtenir  elements          

desconeguts  en  un  problema  a  partir  d’altres  coneguts  en  situacions  de            

la  vida  real  en  les  quals  hi  hagi  variacions  percentuals  i  magnituds              

directament   proporcionals.   

5.1 Identifica  i  discrimina  relacions  de  proporcionalitat  numèrica  (com  el  factor            

de  conversió  o  el  càlcul  de  percentatges)  i  les  empra  per  resoldre              

problemes   en   situacions   quotidianes.   

5.2 Analitza  situacions  senzilles  i  reconeix  que  hi  intervenen          

magnituds   que   no   són   directament   proporcionals.  

BLOC   3.   GEOMETRIA   

1 Reconèixer  i  descriure  figures  planes  i  els  seus  elements  i  propietats  característics             

per  classificar-les,  identificar  situacions,  descriure  el  context  físic  i  abordar           

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

1.1 Reconeix  i  descriu  les  propietats  característiques  dels  polígons  regulars:           

angles   interiors,   angles   centrals,   diagonals,   apotemes,   simetries.   

1.2 Classifica  els  triangles  atenent  tant  els  seus  costats  com  els  seus             

angles.   

1.3 Classifica  els  quadrilàters  i  els  paral·lelograms  atenent  el         

paral·lelisme  entre  els  costats  oposats  i  coneixent  les  seves           

propietats   referents   a   angles,   costats   i   diagonals.   

1.4 Identifica  les  propietats  geomètriques  que  caracteritzen  els  punts  de  la            

circumferència.   

2 Utilitzar  estratègies,  eines  tecnològiques  i  tècniques  simples  de  la          

geometria  analítica  plana  per  resoldre  problemes  de  perímetres,  àrees  i            

angles  de  figures  planes,  emprar  el  llenguatge  matemàtic  adequat  i            
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expressar   el   procediment   seguit   en   la   resolució.   

2.1 Resol  problemes  relacionats  amb  distàncies,  perímetres,       

superfícies  i  angles  de  figures  planes  en  contextos  de  la  vida  real,             

fent  servir  les  eines  tecnològiques  i  les  tècniques  geomètriques           

més   apropiades.   

2.2 Calcula  la  longitud  de  la  circumferència,  l’àrea  del  cercle,  la  longitud             

d’un  arc  i  l’àrea  d’un  sector  circular ,  i  les  aplica  per  resoldre  problemes               

geomètrics.   

3 Reconèixer  el  significat  aritmètic  del  teorema  de  Pitàgores  (quadrats  de  nombres,            

ternes  pitagòriques)  i  el  significat  geomètric  (àrees  de  quadrats  construïts  sobre             

els   costats),   i   emprar-lo   per   resoldre   problemes   geomètrics.   

3.1 Comprèn  els  significats  aritmètic  i  geomètric  del  teorema  de  Pitàgores  i  els             

empra  per  cercar  ternes  pitagòriques  o  comprovar  el  teorema  construint            

altres   polígons   sobre   els   costats   del   triangle   rectangle.   

3.2 Aplica  el  teorema  de  Pitàgores  per  calcular  longituds  desconegudes  en  la            

resolució   de   triangles   en   contextos   geomètrics   o   en   contextos   reals.   

BLOC   4.   FUNCIONS   

1 Conèixer,   tractar   i   interpretar   el   sistema   de   coordenades   cartesianes.   

1.1 Localitza  punts  en  el  pla  a  partir  de  les  coordenades  i  anomena              

punts   del   pla   escrivint-ne   les   coordenades.   

2 Tractar  les  diferents  formes  de  presentar  una  funció:  llenguatge  habitual,           

taula  numèrica,  gràfic,  passar  d’unes  formes  a  altres  i  triar  la  millor  en              

funció   del   context.   

2.1 Passa  d’unes  formes  de  representació  d’una  funció  a  les  altres  i             

tria   la   més   adequada   en   funció   del   context.   

3 Comprendre  el  concepte  de  funció.  Reconèixer,  interpretar  i  analitzar  les           

gràfiques   de   les   funcions.   

3.1 Reconeix   si   un   gràfic   representa   o   no   una   funció.   

3.2 Interpreta  una  gràfica,  l’analitza  i  en  reconeix  les  propietats  més           

característiques.   
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BLOC   5.   ESTADÍSTICA   I   PROBABILITAT     

1 Formular  preguntes  adequades  per  conèixer  les  característiques         

d’interès  d’una  població  i  recollir,  organitzar  i  presentar  dades  rellevants            

per  respondre-les,  emprant  els  mètodes  estadístics  apropiats  i  les  eines           

adequades,  organitzant  les  dades  en  taules  i  construint  gràfics,  calculant            

els  paràmetres  rellevants  i  obtenint  conclusions  raonables  a  partir  dels           

resultats   obtinguts.   

1.1 Defineix  població,  mostra  i  individu  des  del  punt  de  vista  de            

l’estadística,   i   els   aplica   a   casos   concrets.   

1.2 Reconeix  i  proposa  exemples  de  diferents  tipus  de  variables           

estadístiques,   tant   qualitatives   com   quantitatives.   

1.3 Organitza  en  taules  dades  obtingudes  d’una  població  de  variables          

qualitatives  o  quantitatives,  en  calcula  les  freqüències  absolutes  i           

relatives   i   les   representa   gràficament.   

1.4 Calcula  la  mitjana  aritmètica ,  la  mediana,   la  moda  i  el  rang  en             

distribucions  de  variables  quantitatives  discretes  i  qualitatives,  i  els  empra            

per   resoldre   problemes.   

1.5 Interpreta   gràfics   estadístics   senzills   recollits   en   mitjans   de   comunicació.   

2.  Utilitzar  eines  tecnològiques  per  organitzar  dades,  generar  gràfics  estadístiques,           

calcular  paràmetres  rellevants  i  comunicar  els  resultats  obtinguts  que  responguin            

a   les   preguntes   formulades   prèviament   sobre   la   situació   estudiada.   

2.1 Empra  la  calculadora  i  eines  tecnològiques  per  organitzar  dades,  generar           

gràfics  estadístics  i  calcular  les  mesures  de  tendència  central  i  el  rang  de              

variables   estadístiques   quantitatives.   

2.2 Empra  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  comunicar            

informació   resumida   i   rellevant   sobre   una   variable   estadística   analitzada.   

3 Diferenciar  els  fenòmens  deterministes  dels  aleatoris  i  valorar  la          

possibilitat  que  ofereixen  les  matemàtiques  per  analitzar  i  fer           

prediccions  raonables  sobre  el  comportament  dels  fenòmens  aleatoris  a           

partir  de  les  regularitats  obtingudes  en  repetir  un  nombre  significatiu  de            

vegades   l’experiència   aleatòria   o   del   càlcul   de   la   seva   probabilitat.   

3.1 Identifica  els  experiments  aleatoris  i  els  distingeix  dels          

deterministes.   
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Indicadors   d’assoliment   de   mínims   

Nombres   naturals   

● Representa   situacions   de   la   vida   quotidiana   utilitzant   nombres   naturals   

● Reconeix  els  ordres  de  magnitud  de  les  xifres  d’un  nombre  natural  i  obté  la                

descomposició   polinòmica   d’un   nombre   natural.   

● Llegeix,   escriu,    identifica    els   termes   i   calcula   potències   de   nombres   naturals   

● Obté   l’arrel   quadrada   exacta   d’un   nombre   natural   fins   a   25.   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  (mínim  de  quatre  termes)  amb  nombres            

naturals,  respectant  la  jerarquia  de  les  operacions  (suma,  resta,  producte  i/o             

divisió)   

● Resol  problemes  utilitzant  les  operacions  aritmètiques  bàsiques  amb  nombres           

naturals   (mínim   dues   operacions)   

Divisibilitat   

● Reconeix  relacions  de  divisibilitat  entre  nombres  naturals  amb  les  taules  de             

multiplicar   

● Obté   els   primers   múltiples   d’un   nombre   

● Obté   tots   els   divisors   d’un   nombre   (fins   a   30)   

● Coneix  els  criteris  de  divisibilitat  del  2,  3,  5  i  del  10  i  els  empra  per  comprovar                   

relacions   de   divisibilitat.   

3.2 Calcula  la  freqüència  relativa  d’un  esdeveniment  mitjançant         

l’experimentació.   

3.3 Fa  prediccions  sobre  un  fenomen  aleatori  a  partir  del  càlcul  exacte  de  la              

seva   probabilitat   o   l’aproximació   d’aquesta   mitjançant   l’experimentació.   

4 Introduir  la  noció  de  probabilitat  a  partir  del  concepte  de  freqüència             

relativa  i  com  a  mesura  d’incertesa  associada  als  fenòmens  aleatoris,            

sigui   possible   o   no   l’experimentació.   

4.1 Descriu  experiments  aleatoris  senzills  i  enumera  tots  els  resultats          

possibles,  basant-se  en  taules,  recomptes  o  diagrames  en  arbre           

senzills.   

4.3 Calcula  la  probabilitat  d’esdeveniments  associats  a  experiments         

senzills  mitjançant  la  regla  de  Laplace,  i  l’expressa  en  forma  de             

fracció   i   com   a   percentatge.   
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● Obté  la  llista  dels  nombres  primers  d’1  a  100  i  reconeix  els  nombres  primers  d’1  a                  

20   

● Obté  la  descomposició  factorial  en  factors  primers  d’un  nombre  natural  de  dues              

xifres   (fins   a   50)   

● Obté  el  màxim  comú  divisor  i  el  mínim  comú  múltiple  de  dos  nombres  (de  dues                 

xifres   fins   a   50)   

● Resol  problemes  de  la  vida  quotidiana  relacionats  amb  repartiments  i  relacions  de              

divisibilitat   

Nombres   enters   

● Representa   situacions   de   la   vida   quotidiana   amb   nombres   enters   

● Representa   en   la   recta   numèrica   nombres   enters   

● Obté   el   valor   absolut   i   l’oposat   d’un   nombre   enter   

● Compara   i   ordena   nombres   enters   de   valor   absolut   menor   que   10.   

● Opera   amb   parelles   de   nombres   enters   (suma,   resta,   i   producte).   

● Resol   problemes   utilitzant   la   representació   d’enters   a   la   recta   numèrica  

Nombres   decimals.   Sistema   mètric   decimal   

● Representa   situacions   de   la   vida   quotidiana   mitjançant   nombres   decimals.   

● Reconeix  els  ordres  de  magnitud  de  les  xifres  d’un  nombre  decimal  i  n’obté  la                

descomposició   polinòmica.   

● Aproxima   nombres   decimals   per   arrodoniment   fins   a   la   mil·lèsima   

● Representa  a  la  recta  numèrica,  compara  i  ordena  nombres  decimals  exactes             

positius   

● Realitza  operacions  combinades  senzilles  (mínim  de  tres  termes)  amb  nombres            

decimals  exactes  positius,  respectant  la  jerarquia  de  les  operacions  (suma,  resta  i              

producte).   

● Associa  l’instrument  de  mesura  amb  la  naturalesa  de  la  magnitud  que  ha  de               

mesurar.   

● Assigna   la   unitat   corresponent   a   una   mesura   obtinguda   com   a   resultat   

● Converteix   mesures   de   longitud,   capacitat,   massa   i   temps.   

● Resol  problemes  utilitzant  les  operacions  aritmètiques  bàsiques  amb  decimals           

(mínim   dues   operacions)   

Fraccions   

● Representa   situacions   de   la   vida   quotidiana   amb   fraccions   pròpies   

● Identifica  els  termes  d’una  fracció  i  llegeix  i  representa  mitjançant  diagrames  i              
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fraccions   donades   

● Identifica  el  paper  de  les  fraccions  com  a  operadors  de  quantitats  i  obté,  per                

mitjans   gràfics   i   aritmètics,   la   part   que   representa   una   fracció   respecte   a   un   total.   

● Obté  equivalències  entre  fraccions  per  amplificació  i  simplificació,  i  amb  nombres             

naturals   i   les   relaciona   i   representa   a   la   recta   numèrica   de   manera   aproximada.   

● Obté   la   fracció   irreductible   per   successives   simplificacions.   

● Compara   i   ordena   fraccions   amb   el   mateix   denominador   o   numerador   

● Realitza  sumes,  restes  (amb  el  mateix  denominador)  i  multiplicacions  de  fraccions             

positives   

● Resol   problemes   utilitzant   la   representació   de   fraccions   

Proporcionalitat   numèrica   

● Reconeix   quatre   nombres   naturals   que   formen   proporció   

● Calcula   el   terme   desconegut   en   una   proporció,   per   amplificació   o   simplificació.   

● Reconeix   dos   magnituds   directament   proporcionals,   donades   mitjançant   taules.    

● Calcular  valors  directament  proporcionals  mitjançant  la  regla  de  tres  simple  directa             

o   la   reducció   a   la   unitat.   

● Calcula  la  part  que  representa  el  percentatge  d'una  quantitat  i  el  percentatge  que               

representa   una   part   respecte   al   total.   

Taules   i   gràfics   

● Representa  punts  del  pla  en  el  primer  quadrant  donats  per  les  seves  coordenades               

cartesianes  i  obté  les  coordenades  de  punts  dels  quals  es  coneix  la  seva               

representació   

● Interpreta   gràfics   i   taules   Interpreta   gràfics   i   taules   de   relacions   funcionals.   

● Construeix   el   gràfic   a   partir   d’una   taula   (diagrama   de   barres   o   polígon)   

● Identifica  població,  individu  i  variable  estadística  i  classifica  la  variable  segons  la              

seva   naturalesa   (qualitativa   o   quantitativa).   

● Elabora  taules  de  freqüència  amb  dades  de  distinta  naturalesa  (variable  qualitativa  i              

qualitativa   discreta).   

● Elabora   gràfics   estadístics   senzills   a   partir   d’una   taula   de   freqüències   

● Identifica   la   moda   i   el   rang   d’una   sèrie   de   dades   i   obté   la   mitjana   aritmètica.   

Elements   de   la   geometria   

● Distingeix  rectes,  semirectes  i  segments  i  reconeix  relacions  de  paral·lelisme  entre             

segments   i   rectes.   

● Obté   la   mesura   de   la   suma   d’angles   
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● Classifica  els  angles  segons  l’amplitud  i  discrimina  relacions  de  perpendicularitat            

entre  rectes  i  obté  la  mesura  indirecta  d’angles  oposats  pel  vèrtex  i  angles  alterns                

en   configuracions   senzilles.   

● Reconeix  els  polígons,  els  polígons  regulars  i  la  circumferència  entre  les  figures              

planes  i  n’identifica  els  seus  elements  principals  (vèrtex,  costat,  centre,  radi,             

diàmetre)   

● Classifica   els   triangles   segons   la   longitud   dels   seus   costats   i   els   seus   angles.   

● Classifica  els  quadrilàters  segons  el  paral·lelisme  i  la  longitud  dels  costats,  i              

estableix   relacions   amb   els   angles   interns   i   les   diagonals.   

● Classifica   polígons   pel   nombre   de   costats.   

● Identifica  posicions  relatives  entre  rectes  i  circumferències  i  posicions  relatives  de             

circumferències   entre   si.   

Àrees   i   perímetres   

● Distingeix  àrea  i  perímetre  d’una  figura  i  assigna  les  unitats  convenients  en  cada               

cas,   a   partir   de   les   dades   de   què   disposa.   

● Obté  o  estima  l’àrea  i  el  perímetre  de  figures  planes  amb  el  suport  d’una                

quadrícula.   

● Obté   el   perímetre   d’una   figura   poligonal   coneixent   els   seus   costats.   

● Obté   l’àrea   d’un   quadrat   i   d’un   rectangle.   

● Obté   mesures   de   dibuixos,   mapes   i   plànols   mitjançat   l’escala   gràfica.   

Resol   problemes   en   què   intervenen   àrees   i   perímetres   de   figures   planes.     

6.2 Procediments   i   instruments   d’avaluació.   Criteris   de   qualificació   

Procediments   i   instruments   d’avaluació   

L'avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  es  realitzarà  mitjançant  els  procediments  i             

instruments   d’avaluació   i   aplicant   els   criteris   que   es   detallen   a   continuació.   

● Realització  de  proves  escrites  al  final  de  la  unitat  didàctica ,  que  avaluaran              

l’adquisició  dels  continguts  impartits  al  llarg  de  la  unitat  didàctica.  Es  comunicarà  la               

data  de  la  prova  escrita  a  l’alumnat  amb  suficient  antelació  i  prèviament  es               

realitzaran  activitats  de  síntesi  que  també  ajudin  a  preparar  aquestes  proves.  Atès              

que  no  serà  possible  realitzar  la  prova  el  mateix  dia  per  a  tots  els  grups  de  1r                   

d’ESO,   es   prepararan   suficients   models   de   proves,   de   nivell   d’exigència   similar.   
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● Realització  de  proves  d’estudi ,  que  es  duran  a  terme  en  el  transcurs  del               

desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques  per  avaluar  el  progrés  de  l’alumne/a  en              

l’aprenentatge   al   llarg   de   la   unitat.   

● Revisió  del  quadern  de  l’alumne/a ,  que  es  durà  a  terme  com  a  mínim  dues  vegades                 

cada  avaluació,  però  el/la  professor/a  podrà  demanar-lo  sempre  que  ho  consideri             

oportú.  Del  quadern  s’avaluaran  la  presentació  (ordre,  netedat,  lletra  clara  i  regular,              

títols,  codis  de  colors  consistents,  etc.)  i  el  contingut  (presa  d’apunts,             

desenvolupament  dels  exercicis  i  problemes,  correccions  dels  exercicis  i           

problemes).  Es  donaran  indicacions  per  a  millorar  la  confecció  del  quadern  per  part               

del/la   professor/a   

● Observació  directa  a  l’aula  de  la  feina  i  estudi  diaris  realitzats  a  l’aula  i  a  casa  i  de  la                     

seva   actitud   (atenció   i   participació,   interès   mostrat,   comportament).   

● Treballs  d’investigació ,  que  a  criteri  del  professor,  podran  ser  proposats  als             

alumnes.  Tindran  caràcter  voluntari  i  el  seu  objecte  serà  l’aprofundiment  o             

ampliació  dels  aprenentatges  de  l’alumnat,  estaran  basats  en  continguts  relacionats            

amb  els  establerts  per  a  l’assignatura  i  contemplaran  l’ús  de  les  tecnologies  de               

l’aprenentatge   i   el   coneixement,   tant   en   l’elaboració   com   en   el   lliurament.   

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  podrà  realitzar             

les  activitats  avaluables  de  forma  telemàtica  mitjançant  l’eina  Classroom.  En  aquest             

cas,  les  proves  escrites  de  final  d’unitat  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de                

manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només            

excepcionalment,  a  criteri  dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no              

presencialitat   es   perllonga,   podran   ser   substituïdes   per   tasques   telemàtiques.   
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Criteris   de   qualificació   

En  l’avaluació  sumativa,  els  criteris  per  establir  la  qualificació  de  l’alumne/a  són  els               

següents:   

En  qualsevol  cas,  serà  necessari  obtenir  un  3  sobre  10  com  a  mínim  en  cada  un  dels                   

dos  percentatges  per  separat  per  poder  aprovar  l’avaluació.  En  cas  contrari,  la              

puntuació  no  serà  superior  a  4  punts.  Els  treballs  d’investigació  podran  pujar  fins  a  un                 

punt   la   qualificació   de   l’avaluació.   

Per  aprovar  l’assignatura  la  mitjana  de  les  qualificacions  obtingudes  a  les  tres              

avaluacions  haurà  de  ser  igual  o  superior  a  5.  A  més,  només  es  podrà  dur  suspesa                  

una  avaluació,  i  amb  nota  no  inferior  a  3.  En  cas  contrari,  s’aplicarà  el  que  disposa  el                   

pla  de  recuperació  per  tal  de  recuperar  la  matèria  al  llarg  del  curs  (vegeu  l’apartat                 

6.4).   

L'abandonament  d'una  assignatura  suposarà  la  seva  avaluació  negativa  (*vegeu  els            

criteris   d'abandonament   d'assignatura   a   la   PGA).   

6.3 Processos   d’avaluació   

Avaluació   inicial   

L’avaluació  inicial  consistirà  en  el  recull  d’informació  qualitativa  relativa  als            

coneixements  previs  i  al  grau  d’adquisició  de  les  competències  clau  requerits  per              

assegurar  l’aprenentatge  del  que  s’ha  programat.  Es  durà  a  terme  a  partir  de  la                

revisió  d’informacions  del  curs  anterior  i  la  realització  d’una  prova  escrita  sobre  els               

continguts   de   l’etapa   anterior.   

  

Procediments   /   instruments   Ponderació  

Proves   escrites   al   final   de   la   unitat   didàctica   60%   

Proves   d’estudi   durant   les   unitats   didàctiques   

Revisió   del   quadern   

Observació   directa   de   l’actitud,   la   participació   i   l’interès   

Observació   de   la   feina   i   estudi   a   casa   i   a   classe     

40%   
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Avaluació   formativa   i   formadora   

L’avaluació  té  caràcter  continu  i  formatiu  i  es  durà  a  terme,  com  a  part  integrant  del                  

procés  d’ensenyament–aprenentatge,  ja  que  ha  de  permetre  prendre  decisions  en            

relació  amb  aquest.  Amb  caràcter  general,  es  valorarà  la  informació  i  resultats              

obtinguts   a   partir   dels   instruments   d’avaluació   (vegeu   apartat   6.2).   

En  cas  de  detectar  mancances  per  part  d’algun/a  alumne/a  es  disposaran,  en  primer               

lloc,  mesures  ordinàries  amb  la  finalitat  de  reconduir  el  procés  d’aprenentatge  de              

l’alumne/a  i  s’aplicaran,  en  el  seu  cas,  les  mesures  convenients  per  millorar  el               

rendiment  de  l'alumne.  Si,  una  vegada  aplicades,  aquestes  no  fossin  suficients,  es              

valorarà  la  conveniència  d’aplicar  mesures  de  reforç  educatiu  o,  en  darrera  instància,              

l’adaptació   curricular   individual   adequada   al   nivell   competencial   de   l’alumne/a.     

Si  les  mancances  es  detecten  en  un  grup  d'alumnes  el  professor  valorarà  la               

conveniència   de   fer   canvis   en   la   metodologia.   

El  procés  d’avaluació  ha  de  ser  obert  i  compartit  amb  l’alumnat  i  fomentar-hi  la  seva                 

participació  en  el  procés,  com  a  element  imprescindible  perquè  prengui  consciència             

del  seu  aprenentatge.  Es  farà  partícip  l’alumnat  dels  objectius  didàctics  i  els  elements               

curriculars  per  a  l’avaluació.  Es  programaran  tasques  d’autoavaluació  i,  en  la  mesura              

del   possible,   activitats   que   permetin   la   coavaluació.   

Avaluació   sumativa   

L’avaluació  sumativa  es  durà  a  terme  aplicant  els  procediments,  instruments  i  criteris              

establerts   en   l’apartat   6.2   anterior.   

Avaluació   del   procés   d’ensenyament   

Al  llarg  del  procés  d’ensenyament,  el  professorat  responsable  de  l’assignatura  farà             

anàlisi  i  reflexió  a  partir  de  la  informació  recollida  amb  la  finalitat  de  millorar  la  pròpia                  

pràctica   docent   en   relació   a   la   programació,   la   metodologia   i   els   recursos   emprats.   

Després  de  l’avaluació  sumativa  a  final  de  cada  trimestre,  el  professorat  analitzarà  els               

resultats  obtinguts  i  proposarà  les  mesures  correctores  que  consideri  oportunes  per             

millorar   el   rendiment   del   grup.   

6.4 Criteris   i   procediment   de   recuperació   

Al  llarg  del  curs  es  programaran  activitats  perquè  l’alumne/a  assoleixi  els  continguts              

avaluats  negativament  i  recondueixi  el  seu  aprenentatge.  En  tot  cas,  l’assoliment  dels              
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mínims  de  la  matèria  es  sotmetrà  a  validació  mitjançant  proves  escrites  i  el               

professorat  responsable  de  la  matèria  programarà  activitats  de  reforç  perquè            

l’alumnat   pugui   preparar   les   proves   de   recuperació.     

A  final  de  trimestre,  a  criteri   del  professorat  responsable  de  la  matèria,  es  podran                

programar  activitats  de  recuperació  de  les  proves  escrites,  que  consistiran  en  una              

prova   global   dels   continguts   del   trimestre.   

A  final  de  curs,  en  cas  de   no   complir-se  els  requisits  establerts  en  l’apartat  6.2                 

anterior  per  superar  l’avaluació  continuada  al  llarg  del  curs,  l’alumne/a  tindrà             

l’oportunitat   de   recuperar   l’assignatura   d’acord   amb   els   criteris   següents:   

● Si  l’alumne/a  té  pendent  una  avaluació,  només  haurà  de  recuperar  aquesta             

avaluació.   

● Si   en   té   dues   de   suspeses   o   les   tres,   haurà   de   recuperar   tot   el   curs.   

En  cada  una  d’aquestes  situacions,  es  realitzarà  una  prova  escrita  representativa  dels              

continguts  de  l’avaluació  suspesa,  en  el  seu  cas,  o  de  la  totalitat  del  curs.  Es  requerirà                  

una  qualificació  igual  o  superior  a  5  per  superar  l’assignatura.  Les  proves  de               

recuperació  seran  representatives  dels  continguts  essencials  impartits  i  s’aplicaran  les            

mesures  d’atenció  que  corresponguin.  En  particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI              

significativa,   se   li   farà   un   examen   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

En  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o  d’especial                

vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes  compatibles  amb             

la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat  aquesta  circumstància               

mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de  salut,  les  proves             

escrites  de  recuperació  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al  centre  de  manera  presencial  una               

vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament.  Només  excepcionalment,  a  criteri             

dels  professors  responsables  i  si  la  situació  de  no  presencialitat  es  perllonga,  podran               

ser   substituïdes   per   proves   telemàtiques.   

6.5 Criteris   i   procediment   de   recuperació   de   pendents   

L’alumnat  de  1r  d’ESO  no  pot  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent.  No  obstant  això,  pot  donar-se  el  cas  d’alumnes  de  cursos  posteriors  que               

hagin   de   recuperar   les   Matemàtiques   de   1r   d’ESO   com   a   matèria   pendent.   

Per  aprovar  les  assignatures  pendents  que  imparteix  el  Departament  de  Matemàtiques             
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s’estableixen   les   tres   vies   següents:   

● Aprovar   les   dues   primeres   avaluacions   del   curs   actual   

● Aprovar  l’assignatura  pendent  en  l’examen  que  es  realitzarà  en  les  convocatòries             

de  pendents  quan  determini  el  centre  (vegeu  el  calendari  de  pendents  a  la  part                

general   de   la   PGA),   o   

● Aprovar   el   curs   actual   en   avaluació   ordinària   o   per   recuperació   al   mes   de   juny   

En  tot  cas,  la  superació  de  la  matèria  d’un  nivell  més  elevat  comportarà  aprovar  la                 

matèria   pendent.   

El  professorat  responsable  de  l’assignatura  del  curs  actual  informarà  a  l’alumnat  que              

es  trobi  en  la  circumstància  de  tenir  l’assignatura  de  Matemàtiques  de  1r  d’ESO               

pendent  de  les  vies  per  recuperar-la  i  farà  seguiment  de  les  activitats  de  preparació  de                 

la  recuperació  en  el  seu  cas.  En  tot  cas,  es  seguiran  les  directrius  del  protocol  general                  

de   pendents   establert   pel   centre.   

Característiques   i   criteris   de   qualificació   a   les   convocatòries   de   pendents   

Les  proves  que  es  duguin  a  terme  en  les  convocatòries  de  pendents  seran  proves                

escrites  presencials.  En  tot  cas,  seran  representatives  dels  continguts  impartits  durant             

el  darrer  curs  en  què  l’alumne/a  va  cursar  l’assignatura  de  manera  ordinària.  En               

particular,  si  l’alumne/a  va  tenir  una  ACI  significativa,  se  li  farà  un  examen  de                

pendents   dels   continguts   establerts   a   l'ACI   significativa.     

Només  en  el  cas  que  un/a  alumne/a  estigui  diagnosticat  com  a  persona  de  risc  o                 

d’especial  vulnerabilitat  mitjançant  un  informe  mèdic,  o  bé  presenti  símptomes            

compatibles  amb  la  malaltia  i/o  es  trobi  en  aïllament  preventiu  i  hagi  acreditat               

aquesta  circumstància  mitjançant  el  corresponent  certificat  d'assistència  al  centre  de            

salut,  les  proves  escrites  de  recuperació  de  pendents  s’ajornaran  i  es  realitzaran  al               

centre  de  manera  presencial  una  vegada  superada  la  malaltia  i/o  situació  d’aïllament              

si  el  calendari  així  ho  permet  i  tret  que  no  hi  hagi  millor  criteri  en  contrari.  En  cas                    

contrari  es  substituiran  per  proves  telemàtiques  que  seran  seguides  per            

videoconferència.  En  aquest  darrer  cas,  durant  la  prova  o  amb  posterioritat  a  la  seva                

celebració,  si  el  professorat  ho  estima  oportú,  es  podrà  convocar  l’alumne/a  perquè              

faci   els   aclariments   que   siguin   pertinents   sobre   les   respostes   donades.     

Per  als  alumnes  que  es  presentin  a  les  convocatòries  de  pendents  de  març  o  juny,  el                  

departament  prepararà  un  recull  d’activitats  per  repassar  els  continguts  de            
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l’assignatura  pendent.  La  realització  de  les  activitats  del  dossier  és  voluntària.  Els              

alumnes  que  ho  desitgin  podran  anar  lliurant  aquestes  activitats  al  professor  de              

matemàtiques  del  curs  present  per  preparar  aquestes  proves.  La  darrera  entrega  serà              

com  a  mínim  un  mes  abans  de  la  data  de  la  prova.  El  professor  tornarà  corregits  els                   

exercicis  a  l'alumne  i  donant  oportunitat  a  resoldre  els  dubtes  que  vagin  sorgint.  El                

lliurament  del  dossier  amb  les  activitats  completes  es  realitzarà  el  mateix  dia  i  lloc  de                 

la   prova.     

Els   criteris   de   qualificació   seran   els   següents:     

● La   prova   suposarà   el   70%   de   la   qualificació   

● El   lliurament   de   les   tasques   de   preparació   suposarà   el   30%   de   la   qualificació   

El  percentatge  corresponent  a  la  realització  d’activitats  del  dossier  de  recuperació             

s’aplicarà  només  si  afavoreix  la  qualificació  final  de  l’alumne/a.  En  altre  cas,  la  prova                

escrita  computarà  el  100%  de  la  qualificació.  Es  requerirà  una  nota  final  calculada  de                

5  o  superior  per  aprovar  l’assignatura  pendent.  En  cas  de  no  presentar-se  a  la                

convocatòria,   la   qualificació   serà   No   presentat.   

6.6 Criteris   de   promoció   i   titulació   

S’aplicarà   allò   que   s’estableix   amb   caràcter   general   a   la   PGA.   

  

7 Ensenyaments   globalitzats.   Tractament   dels   temes   transversals   

A  tots  els  nivells  es  plantejaran  els  enunciats  dels  problemes  seguint  criteris  inclusius  i                

evitant  sempre  plantejaments  racistes,  xenòfobs,…  També  s’evitaran  els  estereotips  de            

gènere  en  la  redacció  dels  problemes.  Es  programaran  activitats  que  contemplin             

aspectes   relacionats   amb   la   promoció   de   la   salut   al   llarg   de   les   unitats   didàctiques.   
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8 Contribució   de   la   matèria   a   l'adquisició   de   les   competències   clau.   

Tractament   de   les   competències   clau   a   la   matèria   

La  matèria  de  matemàtiques  contribueix  especialment  al  desenvolupament  de  la            

competència  matemàtica,  reconeguda  per  la  Unió  Europea  com  una  competència  clau.             

Aquesta  s’entén  com  l’habilitat  per  desenvolupar  i  aplicar  el  raonament  matemàtic             

amb  l’objectiu  de  resoldre  diversos  problemes  en  situacions  quotidianes;  en  concret,             

seguint  la  classificació  del  marc  teòric  de  PISA,  engloba  les  capacitats  següents:              

comunicar,  matematitzar,  representar,  raonar  i  argumentar,  idear  estratègies  per           

resoldre  problemes,  emprar  eines  matemàtiques  i  utilitzar  el  llenguatge  simbòlic,            

formal  i  tècnic  i  les  operacions.  A  més,  el  desenvolupament  matemàtic  ajuda  a               

adquirir   la   resta   de   competències.   

Per  tant,  les  matemàtiques  dins  el  currículum  afavoreixen  el  progrés  en  l’adquisició  de               

la  competència  matemàtica  a  partir  del  coneixement  dels  continguts  i  el  seu  ampli               

conjunt  de  procediments  de  càlcul,  anàlisi,  mesura  i  estimació  dels  fenòmens  de  la               

realitat  i  de  les  seves  relacions,  com  a  instrument  imprescindible  en  el              

desenvolupament  dels  individus  i  component  essencial  de  comprensió,  la  modelització           

i  la  transformació  dels  fenòmens  de  la  realitat.  D’altra  banda,  les  matemàtiques              

contribueixen  a  la  formació  intel·lectual  dels  alumnes,  la  qual  cosa  els  permetrà              

millorar   tant   en   l’àmbit   personal   com   en   el   social.   

Convé  assenyalar  que  no  totes  les  maneres  d’ensenyar  matemàtiques  contribueixen            

igualment  a  adquirir  la  competència  matemàtica:  l’èmfasi  en  la  funcionalitat  dels             

aprenentatges,  la  seva  utilitat  per  comprendre  el  món  que  ens  envolta  o  la  mateixa                

selecció  d’estratègies  per  resoldre  un  problema  determinen  la  possibilitat  real  d’aplicar             

les  matemàtiques  en  diferents  camps  de  coneixement  o  en  diferents  situacions  de  la               

vida   quotidiana.   

La  resolució  de  problemes  i  els  projectes  d’investigació  constitueixen  eixos            

fonamentals  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  de  les  matemàtiques.          

L’habilitat  de  formular,  plantejar,  interpretar  i  resoldre  problemes  és  una  de  les              

capacitats  essencials  de  l’activitat  matemàtica,  perquè  permet  a  les  persones  emprar             

els  processos  cognitius  per  abordar  i  resoldre  situacions  multidisciplinàries  reals,  fet             

que  resulta  de  màxim  interès  per  al  desenvolupament  de  la  creativitat  i  el  pensament                

lògic.  Per  tant,  les  tècniques  heurístiques  que  desenvolupa  la  resolució  de  problemes              

constitueixen  models  generals  de  tractament  de  la  informació  i  de  raonament  i              
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consoliden  l’adquisició  de  destreses  involucrades  en  la  competència  d’aprendre  a            

aprendre,  com  ara  l’autonomia,  la  perseverança,  la  sistematització,  la  reflexió  crítica  i              

l’habilitat   per   comunicar   amb   eficàcia   els   resultats   del   propi   treball.   

La  incorporació  d’eines  tecnològiques  com  a  recurs  didàctic  per  aprendre  i  per  resoldre               

problemes  contribueix  a  millorar  la  competència  digital  dels  alumnes,  de  la  mateixa              

manera  que  la  utilització  dels  llenguatges  gràfic  i  estadístic  ajuda  a  interpretar  millor               

la  realitat  expressada  pels  mitjans  de  comunicació.  No  és  menys  important  la              

interacció  entre  els  diferents  tipus  de  llenguatge:  natural,  numèric,  gràfic,  geomètric  i              

algebraic  com  a  forma  de  lligar  el  tractament  de  la  informació  amb  l’experiència  dels                

alumnes.   

D’altra  banda,  les  matemàtiques  contribueixen  a  la  competència  de  consciència  i             

expressions  culturals,  perquè  el  mateix  coneixement  matemàtic  és  expressió  universal            

de  la  cultura;  en  particular,  la  geometria  és  part  integral  de  l’expressió  artística  de  la                 

humanitat,  que  ofereix  mitjans  per  descriure  i  comprendre  el  món  que  ens  envolta  i                

per   apreciar   la   bellesa   de   les   estructures   que   ha   creat.  

La  matèria  també  contribueix  a  la  competència  en  comunicació  lingüística,  quan  es              

llegeixen  de  forma  comprensiva  els  enunciats  i  s’expressen  tant  oralment  com  per              

escrit  els  processos  duits  a  terme  i  els  raonaments  seguits,  la  qual  cosa  ajuda  a                 

formalitzar  el  pensament.  El  mateix  llenguatge  matemàtic  és,  per  ell  mateix,  un              

vehicle  de  comunicació  d’idees  que  destaca  per  la  precisió  en  els  termes  i  per  la  gran                  

capacitat  per  transmetre  conjectures  gràcies  a  un  lèxic  propi  de  caràcter  sintètic,              

simbòlic   i   abstracte.   

En  els  processos  de  resolució  i  investigació  s’involucren  altres  competències,  com  per              

exemple  el  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  quan  s’estableix  un  pla  de  feina  en                

revisió  i  modificació  contínua  a  mesura  que  es  va  resolent  el  problema;  i  les                

competències  socials  i  cíviques,  quan  s’implica  una  actitud  oberta  enfront  d’opinions  i              

resolucions   diferents.   

COMPETÈNCIA   CLAU   COM   LA   TREBALLAM   A   LA   NOSTRA   MATÈRIA?   

Comunicació   

lingüística   

● Adquirir  i  millorar  tècniques  de  resolució  de  problemes,          

des  de  la  lectura  comprensiva  de  l’enunciat  i  les           

estratègies  de  resolució  fins  a  la  revisió  del  procés           

seguit,   i   incorporar   al   llenguatge  les  formes  d’expressió      
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que  permetin  explicar  raonadament  aquest  procés  de         

manera  clara  i  precisa.  Es  plantegen  problemes  de  la           

vida  quotidiana  i  temàtica  propera  als  alumnes,         

s’analitzen  articles  de  premsa  amb  contingut  matemàtic         

com   ara   estadístiques,   percentatges,   etc.   

● Es  proposen  exercicis  en  què  es  fa  necessari  l’ús  dels            

diferents  llenguatges:  verbal  numèric,  algebraic,  gràfic  i         

geomètric.   

● Es  potencia  l’ús  de  la  terminologia  específica  en          

l’alumnat.  Es  plantegen  activitats  específiques  tipus        

nigul   de   paraules,   mots   encreuats,   murals,   etc.   

Competència   

matemàtica   i   

competències   

bàsiques   en   ciència   i   

tecnologia   

● En  el  treball  diari  es  persegueix  el  progrés  en  l’adquisició            

d’habilitats  de  pensament  matemàtic,  com  analitzar  i         

investigar,  interpretar,  formular  i  comunicar  de  manera        

matemàtica.   

● El  plantejament  d’exercicis  sistemàtics,  lúdics  i        

problemes,  la  realització  de  murals,  activitats  de  nigul          

de  paraules,  la  representació  de  gràfics,  el  tractaments          

de   dades   i   anàlisis   de   textos   tècnics.   

● També,  es  cerca  valorar  la  importància  de  la  mesura  tant            

en  la  vida  quotidiana  com  en  l’àmbit  científic,  i  aplicar            

procediments  (instruments,  fórmules  o  algun  altre)  per         

obtenir  mesures  de  manera  directa  o  indirecta  i  fer           

estimacions  en  diferents  contextos.  Plantejament       

d’activitats  en  què  es  necessària  l’aplicació  dels         

coneixements   geomètrics   i   les   relacions   entre   mesures.     
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Competència   digital   ● Emprar  eines  tecnològiques  adequades  tant  per  fer         

diferents  tipus  de  càlculs,  representacions  i  simulacions,         

com  per  cercar,  analitzar  i  seleccionar  informació,         

elaborar  documents  propis  i  exposar-los  o  compartir-los,         

si  és  el  cas,  ja  sigui  per  resoldre  situacions           

problemàtiques   o   per   al   mateix   procés   d’aprenentatge.   

● Es  fan  servir  les  tauletes,  els  Chromebooks  i  els           

ordinadors  de  l’aula  d’informàtica  per  accedir  als         

recursos  digitals  (llibre  digital,  enllaços  al  classroom  i          

kahoot).  Es  fan  servir  els  fulls  de  càlcul  de  programari            

lliure  per  a  la  recollida  d’informació  i  la  representació  de            

dades  i  el  Geogebra  com  a  calculadora  i  representació  de            

funcions.   

Aprendre   a   aprendre   ● Desenvolupar,  en  la  manera  d’afrontar  els  problemes  de          

la  vida  quotidiana,  actituds  i  maneres  inherents  a          

l’activitat   matemàtica,  com  la  feina  sistemàtica,  la        

reflexió  sobre  les  decisions  preses  i  els  errors  comesos  o            

la   capacitat   de   canviar   el   punt   de   vista.   

● Es  fomenta  la  proposta  d’activitats  que  permetin  a          

l’alumne   treballar   el   seu   esperit   crític.     

● En  el  curs  de  les  sessions  es  donen  petits  debats  que             

fomenten  la  participació  i  reflexió  dels  alumnes  envers          

diferents  formes  de  plantejament  i  resolució  de         

problemes   de   la   vida   quotidiana.   

● Es  resolen  els  exercicis  a  la  pissarra  i  és  l’alumne  el  que              

ha  de  trobar  les  seves  errades  per  avançar  en           

l’aprenentatge.   
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Competències   

socials   i   cíviques   

● Identificar  la  possibilitat  de  matematització  de  situacions         

problemàtiques  de  la  realitat,  plantejar  i  resoldre  el          

problema  mitjançant  l’ús  de  les  eines  i  els  models           

matemàtics  adients,  i  interpretar  les  solucions  en  el          

context   original.   

● Conèixer  i  emprar  diferents  tipus  de  nombres  i  les           

relacions  i  les  operacions  entre  ells  per  tractar  aspectes           

de  la  realitat  que  siguin  quantificables:  recollir,         

transformar  i  intercanviar  informació  i  resoldre        

problemes  de  la  vida  diària,  triant  el  tipus  de  càlcul  i             

l’estratègia  adequats.  Entendre  la  presència  de  les         

matemàtiques  a  la  vida  diària,  fent  incís  en  la  seva            

importància  social  per  la  seva  presencia  en  múltiples          

contextos.   

Sentit   d’iniciativa   i   

esperit   emprenedor   

● Desenvolupar  una  actitud  positiva  davant  la  resolució  de          

problemes  i  les  situacions  desconegudes,  augmentar        

l’autoestima  i  la  confiança  en  les  pròpies  capacitats,  i           

superar   bloqueigs   i   inseguretats.   

● Reconèixer  situacions  d’incertesa,  i  valorar  i  usar  la          

probabilitat  com  a  mesura  d’aquesta  incertesa  i  per          

superar  prejudicis  habitualment  associats  a  algunes        

d’aquestes   situacions.   

● Plantejar  problemes  de  la  vida  real  que  es  resoldran  tant            

en  grup  com  de  manera  individual  i  utilitzant  tècniques           

com   la   classe   invertida.   

Consciència   i   

expressions   culturals  

● Reconèixer  i  valorar  el  paper  que  les  matemàtiques          

tenen  com  a  part  integrant  de  la  cultura  i,  mitjançant  les             

competències  matemàtiques,  analitzar  tot  un  tipus  de         

fenòmens  relacionats  amb  la  diversitat  cultural,  el  medi,          

la  salut,  la  justícia  social,  el  consum  i  altres,  i  actuar             

sempre  de  manera  reflexiva,  compromesa  i  crítica  en          

tots  els  àmbits  de  la  vida.  L’anàlisi  d’estadística  de           
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9 Atenció   a   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   de   vulnerabilitat   social   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  amb  famílies  en  risc  de  pobresa  i  exclusió,  víctimes                 

de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,  refugiats,  o  pertanyents  a  col·lectius  o              

ètnies   minoritàries   i   estigmatitzades.   

A  banda  de  les  actuacions  d’altres  àmbits,  agents  i  instàncies  i,  sense  perjudici  de  les                 

actuacions  que  es  puguin  contemplar  en  el  marc  de  l’acció  tutorial  i  de  la  pràctica                 

didàctica  en  relació  als  ensenyaments  transversals,  el  departament,  en  cas  que  les              

circumstàncies  de  l’alumne/a  no  permetin  l’accés  als  mitjans  i  recursos  digitals  i              

mentre  aquesta  situació  no  sigui  subsanada,  facilitarà  materials  impressos  i            

contemplarà,  en  el  seu  cas,  el  préstec  de  llibres  de  text  i  calculadora  que  permetin  a                  

l’alumne/a   tenir   materials   didàctics   de   base   per   al   seu   aprenentatge.     

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   vulnerabilitat   de   salut   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  que  no  pot  assistir  presencialment  al  centre  per                

prescripció  mèdica  o  que  hi  pot  assistir,  però  amb  mesures  estrictes  de  protecció               

individual.     

En  aquest  cas  es  seguiran  els  protocols  i  prescripcions  mèdiques  que  siguin  d’aplicació               

temes  actuals  com  poden  ser  la  violència  de  gènere,  el            

desfasament  salarial  entre  homes  i  dones,  o  el  nombre           

d’infectats  de  l’última  epidèmia  de  grip  que  es  va           

catalogar   al   passat   gener.   

● Reconèixer,  descriure  i  analitzar  figures  planes  i  cossos          

geomètrics,  identificar  les  que  són  presents  en  l’entorn  i           

emprar  les  seves  propietats  i  relacions  per  interpretar          

millor  aquest  entorn,  resoldre  problemes,  gaudir  de  la          

bellesa  que  generen  i  desenvolupar  la  creativitat  la          

imaginació.   

● L’anàlisi  de  les  proporcions  en  edificis  emblemàtics  i          

obres  d’art.  Posant  cura  a  la  importància  de  la  geometria            

i   la   proporció   en   el   disseny,   l’art   i   la   natura.     
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quan   l’alumne/a   assisteixi   a   classe.     

En  cas  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  al  centre  i  mentre  el  seu  estat  de  salut  ho                   

permeti,  podrà  seguir  les  activitats  educatives  per  via  telemàtica.  Amb  aquesta             

finalitat,  es  programaran  tasques  individuals,  adaptades  a  les  circumstàncies  de            

l’alumne/a.  S’aplicarà  el  que  amb  caràcter  general  queda  establert  als  apartats  3.1              

sobre  mètodes  i  propostes  didàctics  i  6.2  sobre  les  proves  escrites  i  altres               

procediments   i   instruments   d’avaluació.   

Es  fomentarà  la  realització  de  tasques  en  grup  amb  altres  companys/es  que  segueixin               

l’aprenentatge   presencialment.   

Atenció   de   les   necessitats   de   l’alumnat   en   situació   d’especial   necessitat   

Aquest  és  el  cas  de  l’alumnat  en  amb  discapacitat  o  amb  necessitats  educatives               

especials   o   amb   necessitat   de   reforç   educatiu.   

En  aquest  cas,  s’aplicaran  les  mesures  contemplades  dintre  de  l’apartat  10,  sobre              

atenció   a   l’alumnat   amb   necessitats   específiques   de   suport   educatiu.   

  

10 Adaptacions   necessàries   per   atendre   l'alumnat   amb   NESE   

L’atenció  a  la  diversitat  és  un  aspecte  molt  important  a  considerar  en  les  classes  de                 

matemàtiques.  Els  diferents  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  exigeixen  una  atenció            

individualitzada.  La  planificació  d’una  activitat  en  l’aula  ha  d’atendre  els  alumnes  que              

tenen  facilitat  i  aprenen  ràpidament  i  aquells  que  tenen  dificultats,  de  manera  que               

s’aconsegueixi   el   desenvolupament   de   les   capacitats   individuals   de   tot   l’alumnat.   

10.1 Plans   d'actuació   

Cada  grup-classe  de  1r  d’ESO  comptarà  amb  dos  professors  assignats  durant  tot  el               

curs  de  manera  permanent.  L’alumnat  amb  NESE  rebrà  atenció  directa  dins  l’aula  per               

part  dels  dos  professors  de  l’assignatura.  La  coordinació  dels  professors  d'un  mateix              

nivell   serà   constant   al   llarg   de   tot   el   curs.   

10.2 Criteris   per   a   l'elaboració   de   les   adaptacions   curriculars   

Els  criteris  per  l'elaboració  de  les  adaptacions  curriculars,  es  regiran  per  principis  de               

qualitat,  equitat,  igualtat  d’oportunitats,  normalització,  integració  i  inclusió  i  d’igualtat            

entre   dones   i   homes.   S'afavorirà   la   inclusió   escolar   i   social.     
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Per  als  alumnes  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  (NESE)  ja             

diagnosticats  es  realitzaran  adaptacions  curriculars  en  funció  de  les  seves  necessitats             

particulars.  Aquestes  adaptacions  curriculars  seran,  amb  caràcter  general,  no           

significatives,  de  reforç  o  d’ampliació  i  enriquiment  en  funció  de  les  necessitats  de               

l’alumne/a.  No  contemplaran  la  modificació  dels  elements  essencials  del  currículum.            

Els  estàndards  d’aprenentatge  avaluable  essencials  seran  els  referents  per  determinar            

si   s’assoleixen   els   objectius   programats.   

Les  adaptacions  curriculars  seran  significatives  en  el  cas  dels  alumnes  amb  necessitats              

educatives  especials  (NEE),  en  el  cas  d’alumnes  amb  un  desfasament  curricular  de  dos               

o  més  cursos  i  un  nivell  de  competència  que  no  els  permeti  assolir  els  objectius  de                  

l'etapa  i  també  en  el  cas  dels  alumnes  d’incorporació  tardana  que  desconeguin  les               

dues  llengües  oficials  quan  aquesta  circumstància  no  els  permeti  assolir  els  objectius              

de  l'etapa.  En  aquests  casos,  l’adaptació  contemplarà  la  modificació  dels  objectius,             

continguts,   criteris   d’avaluació   i/o   estàndards   d’aprenentatge   avaluable.   

Si  el  professorat  detectàs  dificultats  d’aprenentatge  o  mancances  curriculars  en            

l’alumnat  no  diagnosticat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu           

contemplarà,  amb  el  vist-i-plau  i  valoració  del  departament  d’Orientació,  realitzar            

l’adaptació   curricular   no   significativa   corresponent.   

Totes  les  adaptacions  curriculars  es  redactaran  d’acord  amb  els  models  de  documents              

corresponents  i  s’incorporaran  a  les  programacions  d’aula.  Els  professors  de            

l’assignatura  són  els  responsables  de  l’adopció,  programació  i  implementació           

d’aquestes   mesures   de   suport,   sota   les   indicacions   del   Departament   d’Orientació.   

  

11 Activitats   complementàries   i   extraescolars   

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  programades  per  a  nivell  de  1r  d’ESO  al               

curs   2020/2021   són   les   recollides   en   la   taula   següent:   

1a   Av.   Preu   2a   Av.   Preu   3a   Av.   Preu   Pendent   de   
concretar   

Preu   

        Participació   
a   les   proves   
Cangur   

A   
deter 
minar   

    



  
 IES   Port   d'Alcúdia.   Curs   2021-2022   
Programació   didàctica   –   MATEMÀTIQUES   1r   ESO     
Departament   de   Matemàtiques   
  

  

La  realització  de  les  activitats  extraescolars  i  complementàries  programades  es  durà  a              

terme  sempre  que  les  circumstàncies  ho  permetin  i  ho  aconsellin,  i  estarà  subjecta  a                

les  directrius  vigents  en  matèria  sanitària  i  d’organització.  Serà  preferible,  en  tot  cas,               

la   realització   de   les   activitats   al   centre.   

L’activitat   “Rajoles   i   mosaics”   està   pendent   de   confirmació   per   part   del   CentMat.   

        “Rajoles   i   
mosaics”,   
activitat   al  
centre   a   
càrrec   del   
CentMat   
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

- La metodologia científica. Característiques bàsiques.

- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir

de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.

BLOC 2. LA TERRA A L'UNIVERS

- Els principals models sobre l’origen de l’Univers.

- Característiques del sistema solar i dels seus components.

- El planeta Terra. Característiques. Moviments: conseqüències i moviments.

- La geosfera. Estructura i composició de l’escorça, el mantell i el nucli.

- Els minerals i les roques: propietats, característiques i utilitats.

- Roques i minerals més representatius de les Illes Balears.

- L’atmosfera. Composició i estructura. Contaminació atmosfèrica. Efecte

hivernacle. Importància de l’atmosfera per als éssers vius.

- La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: importància per als

éssers vius. Contaminació de l’aigua dolça i de la salada.

- Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a les Balears.

- La biosfera. Característiques que varen fer de la Terra un planeta habitable.

BLOC 3. LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA

- La cèl·lula. Característiques bàsiques de les cèl·lules procariota i eucariota,

animal i vegetal.

- Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.

- Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie. Nomenclatura

binomial.

- Regnes dels éssers vius: moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals.

- Invertebrats: porífers, celenterats, anèl·lids, mol·luscs, equinoderms i

artròpodes. Característiques anatòmiques i fisiològiques.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

- Vertebrats: peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. Característiques

anatòmiques i fisiològiques.

- Vegetals: molses, falgueres, gimnospermes i angiospermes. Característiques

principals, nutrició, relació i reproducció.

- Fauna i flora característica de les Illes Balears. Endemismes més destacables.

BLOC 5. 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 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 riscs sísmic i volcànic. Importància de

predir-los i prevenir-los

BLOC 6. ELS ECOSISTEMES

- 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.

BLOC 7. PROJECTE DE RECERCA

- Projecte de recerca en equip
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El bloc 7 es treballarà de manera transversal mitjançant petits projectes

d'investigació. En funció de com avanci la temporalització, el bloc 6 “Ecosistemes” es

treballarà mitjançant un projecte d’investigació sobre la reserva natural de

s’Albufereta.

2. Objectius específics de l'àrea.

1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la

geologia per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest

desenvolupament.

2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com

ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,

l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de

resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la

recerca de coherència global.

3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge

oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models

de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.

4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les

TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.

5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la

geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.

6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i

comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual

en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la

sexualitat.

7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la

geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de

decisions sobre problemes locals i globals.

8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i

el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per
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avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la

humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.

9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com

les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els

grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han

marcat l’evolució cultural.

10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la

necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la

importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a

conservar-lo.

11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de

les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per

fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos

i la millora de la qualitat ambiental.

3. Orientacions metodològiques:

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

La situació sanitària actual, encara marcada per la pandèmia per COVID-19,

condiciona en part la metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El

compliment de les normes de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes

seran clau per garantir la seva educació.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i

d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la

comunicació.

Entre les activitats que s'empraran cal destacar el mètode d’aprenentatge basat

en problemes, les explicacions col·lectives i la feina individualitzada, així com

activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de l’informació i la

comunicació per facilitar la interacció alumne/professor feina. Es promourà la

realització d’activitats en petit grup mantenint les mesures de seguretat, així com la

realització d’experiències pràctiques en el laboratori i sortides de camp. D'altra banda,
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es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les relacions

amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tindran en compte tres aspectes rellevants:

 - Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

 - Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

 - Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball

pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements

científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen

a l'actualitat i al seu entorn més proper, de forma interdisciplinar. Això permet

que l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit

i sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.

En aquest nivell es treballarà amb el llibre digital de l’editorial Science Bits, on

apareixen els principals continguts de la unitat i les activitats a realitzar, i amb la

plataforma Google classroom, amb la informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a

pàgines web sobre Biologia i geologia. Els resums, esquemes i determinades activitats

es faran al quadern de l'alumne. D’altra banda, el dibuix, les il·lustracions i les

animacions són un element actiu a les classes que afavoreixen la retenció de

coneixements. És per això que sempre que sigui possible es faran servir medis

audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la matèria d’una manera

més pràctica i il·lustrativa.

Enguany es torna a disposar d’una de les tres sessions setmanals a l'aula

específica, el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'ha

d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els instruments

de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de seguretat necessàries
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en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. Els treballs pràctics i els

treballs al laboratori són de gran rellevància en l’ensenyament-aprenentatge de les

ciències (experiments il·lustratius, exercicis pràctics, experiments per contrastar

hipòtesis, petites recerques, etc.) i faciliten que els alumnes s’aproximin a la realitat

del treball científic. Les pràctiques es realitzarien per parelles, sempre mantenint la

distància de seguretat i sense compartir material.

S'inclouran també, sempre que sigui possible, treballs experimentals o

d’investigació per resoldre problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als

alumnes en la recerca d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia

per projectes a diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte

de recerca com a tal.

A més, la matèria de Biologia i geologia del present curs està enfocada dins un

projecte de gamificació, anomenat “Back to Earth”, en el que es desenvolupen tots els

aprenentatges d’aquest nivell a través d’una experiència lúdica i emprant tota una

sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de puntuació, recompenses, etc. Aquesta

metodologia es va emprar el curs anterior amb resultats satisfactoris, tant pel que fa

al rendiment acadèmic com per la motivació i implicació de l’alumnat.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

Materials didàctics

Nivell 1r ESO

Llibre de text Llibre digital Biologia i geologia 1r ESO de Science Bits.

Altres - Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats, enllaços i
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recursos vídeos.

- Pàgina web del projecte (enllaç al Classroom).

- Chromebook de l’alumne (programa TAC).

- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb fundes.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la premsa.

- Material audiovisual (vídeos didàctics, pel·lícules, documentals, etc.).

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.

- Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

reactius químics, etc.).

- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o

al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 0. Presentació i

acollida

PROJECTE “BACK TO THE

EARTH”

Missió 4. L’aigua que beurem

(La hidrosfera)

PROJECTE “BACK TO THE

EARTH”

Missió 7. L’evolució dels éssers vius

(Els cinc regnes: animal, vegetal,

fongs, protoctists i moneres)

PROJECTE “BACK TO

THE EARTH”

Missió 1. El viatge de

retorn (Univers, Sistema

Solar)

Missió 5. A la recerca de minerals

(Geosfera, processos geològics

interns)

Missió 8. On viuen ara els éssers

vius a la Terra?

(Els ecosistemes)

Missió 2: La Terra com a

planeta

(La Terra i la Lluna)

Missió 6. Com era la vida a la

Terra?

(La cèl·lula i les

funcions vitals: nutrició,

relació i reproducció)
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Alguns dels continguts del bloc 2 “La Terra a l’univers” i del bloc 5 “El relleu terrestre i

la seva evolució” són comuns amb la matèria de Geografia i història de 1r d’ESO. Per

tal de no treballar els mateixos continguts per duplicat, s’acorda que des de la matèria

de Biologia i geologia aprofundirem en els continguts del bloc 2, sobre la Terra com a

planeta (moviments, alternança d’estacions i meteorologia), mentre que la part de

relleu i agents geològics externs (del bloc 5) es veurà a Geografia i història de 1r

d’ESO.

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de biologia i

geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha

d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen

dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats

individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes

matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els

alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els

temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un

paper fonamental i això s’aconsegueix amb la realització de proves inicials

competencials durant els primers dies de classe.

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
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establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

En el nivell de primer d'ESO hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un

professor de la matèria, en la que una meitat del grup durà a terme experiències i

pràctiques de laboratori, mentre que la resta del grup podrà realitzar activitats de

reforç i consolidació en un grup més reduït. Així s'aconsegueix una atenció més

individualitzada per a tots els alumnes, en especial aquells amb necessitats educatives

especials.

5.2. Mesures de reforç i ampliació

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots (enguany respectant en tot

moment les mesures de seguretat sanitàries). Com s'ha comentat anteriorment, es

realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un repàs exhaustiu

just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluables

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta:

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al

seu nivell.

1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i

s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.
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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.

2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a

partir de la utilització de diverses fonts.

2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos

suports.

2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i

argumentar sobre problemes relacionats.

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.

3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels

instruments i del material emprat.

3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza

tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta

el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats

del treball.

BLOC 2.  LA TERRA A L'UNIVERS

1. Reconèixer les idees principals sobre l’origen de l’Univers i la formació i

l’evolució de les galàxies.

1.1. Identifica les idees principals sobre l’origen de l’Univers.

2. Exposar l’organització del sistema solar, així com algunes de les concepcions

sobre aquest sistema planetari que hi ha hagut al llarg de la història.

2.1. Reconeix els components del sistema solar i en descriu les

característiques generals.

3. Relacionar comparativament la posició d’un planeta al sistema solar amb les

seves característiques.

3.1. Indica quines característiques té el planeta Terra que no tenen altres

planetes, les quals permeten que s’hi desenvolupi la vida.

4. Localitzar la posició de la Terra dins el sistema solar.

4.1. Identifica la posició de la Terra dins el sistema solar.

5. Establir els moviments de la Terra, la Lluna i el Sol i relacionar-los amb
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l’existència del dia i la nit, les estacions, les marees i els eclipsis.

5.1. Categoritza els principals fenòmens relacionats amb el moviment i la posició

dels astres i en dedueix la importància per a la vida.

5.2. Interpreta correctament, en gràfics i esquemes, fenòmens com les

fases lunars i els eclipsis i estableix la relació que tenen amb la posició

relativa de la Terra, la Lluna i el Sol.

6. Identificar els materials terrestres segons l’abundància i la distribució a les

grans capes de la Terra.

6.1. Descriu les característiques generals dels materials més freqüents a les

zones externes del planeta i justifica com es distribueixen en capes segons la seva

densitat.

6.2. Descriu les característiques generals de l’escorça, el mantell i el

nucli terrestres i dels materials que els componen i relaciona aquestes

característiques amb la seva ubicació.

7. Reconèixer les propietats i característiques dels minerals i de les roques,

indicar els que són presents a les Illes Balears i destacar-ne les aplicacions més

freqüents, la importància econòmica i la gestió sostenible.

7.1. Identifica minerals i roques utilitzant criteris que permeten diferenciar-los.

7.2. Descriu algunes de les aplicacions més freqüents dels minerals i les

roques en l’àmbit de la vida quotidiana.

7.3. Reconeix la importància de l’ús responsable i la gestió sostenible dels

recursos minerals.

8. Analitzar les característiques i la composició de l’atmosfera i les propietats de

l’aire.

8.1. Reconeix l’estructura i la composició de l’atmosfera.

8.2. Reconeix la composició de l’aire, n’identifica els contaminants

principals i els relaciona amb l’origen que tenen.

8.3. Identifica i justifica, amb argumentacions senzilles, les causes per les quals

l’atmosfera desenvolupa un paper protector per als éssers vius.

9. Investigar els problemes de contaminació ambiental actuals i les repercussions

que poden tenir i desenvolupar actituds que contribueixin a solucionar-los.

9.1. Relaciona la contaminació ambiental amb el deteriorament del medi

ambient i proposa accions i hàbits que contribueixen a trobar-hi una solució.
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10. Reconèixer la importància del paper protector de l’atmosfera per als éssers

vius i considerar com hi repercuteix l’activitat humana.

10.1. Indica situacions en les quals l’activitat humana interfereix en l’acció

protectora de l’atmosfera.

11. Descriure les propietats de l’aigua i la importància que té per a l’existència de

la vida.

11.1. Reconeix les propietats anòmales de l’aigua i les relaciona amb les

conseqüències que tenen per al manteniment de la vida a la Terra.

12. Interpretar la distribució de l’aigua a la Terra, així com el cicle de l’aigua i l’ús

que en fa l’ésser humà.

12.1. Descriu el cicle de l’aigua i el relaciona amb els canvis d’estat

d’agregació d’aquesta.

13. Valorar la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i d’actuacions

personals i col·lectives per potenciar que se’n redueixi el consum i que es reutilitzi.

Estudiar la problemàtica específica de la gestió de l’aigua dolça a les Illes Balears.

13.1. Comprèn el significat de gestió sostenible de l’aigua dolça i

enumera mesures concretes per aconseguir aquesta gestió sostenible.

14. Justificar i argumentar la importància de preservar i no contaminar les aigües

dolces i les salades.

14.1. Reconeix els problemes de contaminació d’aigües dolces i salades i els

relaciona amb les activitats humanes.

15. Seleccionar les característiques que fan de la Terra un planeta especial per al

desenvolupament de la vida.

15.1. Descriu les característiques que varen fer possible el

desenvolupament de la vida a la Terra.

BLOC 3.  LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA

1. Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les

característiques que els diferencien de la matèria inerta.

1.1. Diferencia la matèria viva de la inerta partint de les característiques

particulars d’ambdues.

1.2. Estableix comparativament les analogies i les diferències entre la

cèl·lula procariota i l’eucariota i entre la cèl·lula animal i la vegetal.
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2. Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició

autòtrofa i heteròtrofa.

2.1. Comprèn i diferencia la importància de cada funció per al

manteniment de la vida.

2.2. Contrasta el procés de nutrició autòtrofa i amb el de nutrició

heteròtrofa i dedueix la relació que hi ha entre aquestes.

3. Reconèixer les característiques morfològiques principals dels diferents grups

taxonòmics.

3.1. Aplica criteris de classificació dels éssers vius i relaciona els animals

i les plantes més comuns amb el seu grup taxonòmic.

4. Categoritzar els criteris que serveixen per classificar els éssers vius i identificar

els principals models taxonòmics als quals pertanyen els animals i les plantes més

comuns.

4.1. Identifica i reconeix exemplars característics de cada un d’aquests

grups i en destaca la importància biològica.

5. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i

explicar-ne la importància en el conjunt dels éssers vius.

5.1. Discrimina les característiques generals i les singulars de cada grup

taxonòmic.

6. Caracteritzar els principals grups d’invertebrats i de vertebrats.

6.1. Associa invertebrats comuns amb el grup taxonòmic al qual pertanyen.

6.2. Reconeix diferents exemplars de vertebrats i els assigna a la classe a la qual

pertanyen.

7. Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals

i a les plantes sobreviure en determinats ecosistemes.

7.1. Identifica exemplars de plantes i animals propis d’alguns

ecosistemes o d’interès especial pel fet de ser espècies en perill d’extinció o

endèmiques.

7.2. Relaciona la presència de determinades estructures en els animals i les

plantes més comuns amb la seva adaptació al medi.

8. Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i

plantes. Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes de les

Illes Balears.
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8.1. Classifica animals i plantes a partir de claus d’identificació.

9. Conèixer les funcions vitals de les plantes i reconèixer la importància que tenen

per a la vida.

9.1. Detalla el procés de la nutrició autòtrofa i el relaciona amb la importància

que té per al conjunt de tots els éssers vius.

BLOC 5.   EL RELLEU TERRESTRE I LA SEVA EVOLUCIÓ

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

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

10.1. Diferencia un procés geològic extern d’un d’intern i identifica els

efectes que tenen en el relleu.

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

efectes que generen.

11.1. Coneix i descriu com s’originen els sismes i els efectes que tenen.

11.2. Relaciona els tipus d’erupció volcànica amb el magma que els origina i els

associa a la seva perillositat.

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

terrestre i justificar-ne la distribució planetària.

12.1. Justifica l’existència de zones en les quals els terratrèmols són més

freqüents i de més magnitud.

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

prevenir-lo.

13.1. Valora el risc sísmic i, si n’hi ha, el volcànic existent a la zona en la qual viu

i coneix les mesures de prevenció que ha d’adoptar.

BLOC 6. ELS ECOSISTEMES

1. Diferenciar els diversos components d’un ecosistema. Identificar les

característiques dels principals tipus d’ecosistemes de les Illes Balears.

1.1. Identifica els diferents components d’un ecosistema.

2. Identificar en un ecosistema els factors desencadenants de desequilibris i

establir estratègies per restablir-ne l’equilibri.

2.1. Reconeix i enumera els factors desencadenants de desequilibris en un

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

ambient.

3.1. Selecciona accions que prevenen la destrucció del medi ambient.

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

s’estableixen entre aquests.

4.1. Reconeix que el sòl és el resultat de les interaccions entre els components

biòtics i els abiòtics i indica alguna interacció.

5. Valorar la importància del sòl i els riscs que comporta sobreexplotar-lo,

degradar-lo o perdre’l.

5.1. Reconeix la fragilitat del sòl i valora la necessitat de protegir-lo.

BLOC 7. EQUIP DE RECERCA

1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies del treball

científic.

1.1. Integra i aplica les destreses pròpies del mètode científic.

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

l’argumentació.

2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.

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

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

3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per

elaborar i presentar la seva recerca.

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

4.1. Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.

5. Exposar i defensar en públic el projecte de recerca.

5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes

del seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a

l’aula.

5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant

oralment com per escrit.
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6.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant els següents instruments:

- Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de

l'examen o durant les sessions de desdoblament. Del quadern s’avaluaran els

següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció

dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina

realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs

avaluables, en grup o individuals. En els treballs es tindran en compte els continguts

de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer s'avaluaran

també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.

- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la

pissarra i l'explicació i exposició dels treballs realitzats.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim d’exàmens parcials per avaluació 2

Exàmens, exercicis teòrics... 60%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 30%

Actitud 10%

Correcció lingüística *

* La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de

la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
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nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica (o missió) s'obtingui

una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests

continguts per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes

que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès una avaluació

es podrà recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i

en l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els

percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.

SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.
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SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions

del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial

escrita (individual o en grup).

- Avaluació formativa: al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà els

resultats dels exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas

que es detectin mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares

de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon,

entrevista personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família.

També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en

darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial

(sempre amb l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es

detecten en un grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en

la metodologia.

- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i

proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment

dels alumnes.
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6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

L’assignatura de Biologia i geologia es cursa per primera vegada a primer d’ESO,

per tant, no hi pot haver cap alumne amb aquesta assignatura pendent.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

Veure PGA.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Biologia i geologia es treballa en profunditat la comprensió

lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de

l'informació i la comunicació.

La competència digital es promou mitjançant l’ús de Google Classroom com a

plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines de Google (correu de

centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a la realització de

tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital amb activitats

autocorregibles que facilitaria la realització de tasques telemàtiques i en el qual

l’alumne pot trobar els continguts bàsics de l’assignatura explicats de forma

interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com des de totes

les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut segueix éssent clau per tal d’entendre

la situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de

la pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:

a) Comunicació lingüística

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure

fets i fenòmens del món natural.

— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les

idees essencials de les secundàries.

— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament

correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
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argumentar proves, definir conceptes, etc.

— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de

textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes

relacionats amb la biologia i la geologia.

— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.

— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments

matemàtics.

— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques

bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement

al llarg de la història.

— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.

— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el

contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre

decisions.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la

societat.

— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.

— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació

del medi ambient.

— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,

balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o

dades.

— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament

del cos humà.

c) Competència digital

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:
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— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.

— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i

intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.

— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i

alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).

— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica

considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui

individualment o en grups.

— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que

ha d’aprendre.

— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les

oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar

l’aprenentatge amb èxit.

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i

avaluar-la.

— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.

— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i

dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes

entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i

capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.

— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,

els sistemes terrestres i l’Univers.
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— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat

que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del

desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.

— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,

per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i

creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.

— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació

de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.

— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.

— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.

— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del

pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de

Biologia i geologia de primer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA

CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats didàctiques.
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- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part del

professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del vocabulari

específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin petites

tasques diàries o treballs més elaborats, de manera individual

o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

(percentatges d'aigua en els organismes vius,

característiques dels planetes, etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

sobre diferents variables (pressions atmosfèriques,

temperatura, velocitat, usos de l'aigua, etc.), així com

la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides

cel·lulars, distàncies a l’Univers...) i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(microscopis, lupes binoculars, balances de precisió,

etc.) i l'aplicació del mètode científic amb l'objectiu de

fer prediccions i prendre decisions.

Competència

digital

Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera crítica

mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar produccions

escrites (documents de text, presentacions digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització de tauletes/ordinadors.
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- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

- La utilització del llibre digital de Science Bits, amb activitats

interactives i autocorregibles.

Aprendre a

aprendre

Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap i

del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip) de les

proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i

cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva influència

social i ètica, per tal d'aconseguir que els alumnes siguin

ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit

d’iniciativa i

esperit

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals o
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emprenedor en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el més

proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta, etc.) i la

valoració positiva del seus valors estètics, naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1 Plans d'actuació

En tots els grups de 1r d'ESO de la matèria de Biologia hi ha, com s’ha esmentant

anteriorment, una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria.

Aquesta hora s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del

grup du a terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de

reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una

atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes

amb necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de

laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així

atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els

alumnes amb necessitats educatives especials.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Els criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars corresponen als criteris

d’avaluació i estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims en aquesta

programació. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja

diagnosticats es realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva

problemàtica i d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional,

etc.). Per als alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que

desconeguin les 2 llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de
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2 o més cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de

l'etapa, es faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge

seran la base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A

partir dels estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en

aquesta programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si

supera la matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Aquesta és la proposta d’activitats complementàries per al present curs:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a

avaluació

Preu 3a Avaluació Preu

* Visita Son Real

amb Geografia i

Història

dia 20 octubre:
1r A-C

dia 22 octubre:
1r B-D

* Taller Caixa

Fòrum Palma

Meteorologia/

Pixar,

amb Ed. Plàstica

dia 4 novembre:
1r A-B

dia 5 novembre:
1r C-D

Bus gratuït

subevencionat

per reg. medi

ambient

(Ajuntament

Alcúdia)

Bus gratuït

subevencionat

per reg. medi

ambient

(Ajuntament

Alcúdia)

Sortida a la

reserva natural

de S’Albufereta

(Educació Física)

30 març: 1r C-D

5 abril: 1r A-B

A peu
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També es poden realitzar possibles sortides per a la realització de la recollida de dades

per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una

platja del municipi d’Alcúdia o al port d’Alcúdia (instal·lació del mareògraf).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Biologia i geologia 3rESO

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

- La metodologia científica. Característiques bàsiques.

- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir

de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.

BLOC 4. 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 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
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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-les.

- La resposta sexual humana.

- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals

2. Objectius específics de l'àrea.

1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la

geologia per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest

desenvolupament.

2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com

ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,

l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de

resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la

recerca de coherència global.

3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge

oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models

de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.

4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les

TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.

5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la

geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.

6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i

comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual

en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la

sexualitat.

7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la

geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de
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decisions sobre problemes locals i globals.

8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i

el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per

avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la

humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.

9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com

les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els

grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han

marcat l’evolució cultural.

10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la

necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la

importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a

conservar-lo.

11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de

les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per

fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos

i la millora de la qualitat ambiental.

3. Orientacions metodològiques:

3.1. Mètodes i propostes didàctiques.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i

d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de l'informació i la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge

basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina

individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les

tecnologies de l'informació i la comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.

D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de

manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
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A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per

projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor

faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta

metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina

cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i

assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es

necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tindran en compte tres aspectes rellevants:

* Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

* Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

* Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball

pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements

científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen

a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels

coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre

millor el món que envolta els alumnes.

En aquest nivell es treballarà amb el llibre digital de l’editorial Science Bits, on

apareixen els principals continguts de la unitat i les activitats a realitzar, i amb la

plataforma Google classroom, amb la informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a

pàgines web sobre Biologia i geologia. Els resums, esquemes i determinades activitats

es faran al quadern de l'alumne. D’altra banda, el dibuix, les il·lustracions i les

animacions són un element actiu a les classes que afavoreixen la retenció de

coneixements. És per això que sempre que sigui possible es faran servir medis
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audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la matèria d’una manera

més pràctica i il·lustrativa.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que

afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es

faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la

matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

Es disposa també d'una de les dues/tres sessions setmanals a l'aula específica (a

coordinar amb Física i química), el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic

experimental. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el

material i els instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures

de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. La

coordinació amb Física i química de 3r d'ESO es deu a que una de les hores de

lliure disposició del centre s'ha donat de forma compartida a ambdues

matèries, de forma que durant la primera meitat del curs Biologia i geologia disposa

de 2 sessions setmanals (mentre que Física i química en té tres) i la segona part del

curs Biologia passa a tenir-ne tres (i Física i química només dues).

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca

d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a

diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com

a tal a cada un dels dos nivells.

Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia per projectes, tot i que seran

exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del projecte

es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens (70% de la nota de la unitat).

A més, la matèria de Biologia i geologia del present curs està enfocada dins un

projecte de gamificació, anomenat “Hospital Port d’Alcúdia”, en el que es

desenvolupen tots els aprenentatges d’aquest nivell a través d’una experiència lúdica i

emprant tota una sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de puntuació,
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recompenses, etc. Aquesta metodologia es va emprar parcialment el curs anterior

amb resultats satisfactoris, tant pel que fa al rendiment acadèmic com per la

motivació i implicació de l’alumnat.

3.2. Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

* Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).

* Material TIC (tauletes personals dels alumnes, aules virtuals com el Google

Classroom, recursos en xarxa (vídeos, animacions, enllaços interactius, etc.).

* Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

reactius químics, etc.)

* Material bibliogràfic (guies de camp, llibres de consulta, etc.).

* Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi natural.

Materials didàctics

Nivell 3r ESO

Llibre de text Dossier i fitxes preparats pel departament. Google sites per a

determinades unitats didàctiques.

Altres recursos - Tauleta personal de l’alumne (o Chromebook en el cas

dels alumnes repetidors).

- Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador

amb fundes.

- Grup de Google Classroom.

- Pàgina web de l'assignatura (enllaç al Classroom).

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o

de la premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la

matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la

biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts 3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 0. Presentació i

acollida

UD 3. Cas 1. Residència a

digestiu

(Nutrició. Aparell digestiu)

UD 6. Cas 4: Residència a

Urologia

(Aparell excretor)

UD 1. Com com per

dintre?

(UD 1.El cos humà)

UD 4. Cas 2: Residència

Pneumologia

(Aparell respiratori)

UD 7. Cas 5: Residència a

Neurologia i endocrinologia

(Sistema nerviós i endocrí)

UD 2. Benvinguts a

l’Hospital del Port d’Alcúdia

(UD 2. Salut i malaltia)

UD 5. Cas 3: Residència a

Cardiologia

(Aparell circulatori i sistema

limfàtic)

UD 8. La reproducció

humana

(Aparells reproductors)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Biologia i

geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha

d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen

dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats

individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes

matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els

temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un

paper fonamental

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

En tots els grups de 3r d'ESO hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un

professor de la matèria, en la que la meitat del grup durà a terme experiències i

pràctiques de laboratori, mentre que la resta del grup podrà realitzar activitats de

reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una

atenció més individualitzada per a tots els alumnes, en especial aquells amb

necessitats educatives especials. En el primer quadrimestre, en el que es disposen

només de dues hores, cal coordinar amb Física i química la realització de les

pràctiques.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
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comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre

es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al

seu nivell.

1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i

s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.

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.

2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a

partir de la utilització de diverses fonts.

2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos

suports.

2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i

argumentar sobre problemes relacionats.

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.

3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels

instruments i del material emprat.

3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza

tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta

el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats

del treball.
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BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.

1.Catalogar els diferents nivells d’organització de la matèria viva —cèl·lules,

teixits, i aparells o sistemes— les principals estructures cel·lulars i les funcions que

tenen.

1.1 Interpreta els diferents nivells d’organització en l’ésser humà i cerca

la relació que hi ha entre aquests, diferencia els diversos tipus cel·lulars i

descriu la funció dels orgànuls més importants.

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

Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la funció

que tenen.

2.1. Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la

funció que tenen.

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

factors que els determinen.

3.1. Argumenta les implicacions que tenen els hàbits per a la salut i

justifica amb exemples les tries que fa o pot fer per promoure-la

individualment i col·lectivament.

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

prevenir-les.

4.1. Reconeix les malalties i les infeccions més comunes i les relaciona

amb les causes que les provoquen.

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.

5.1. Distingeix i explica els diferents mecanismes de transmissió de les malalties

infeccioses.

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

6.1. Coneix i descriu hàbits de vida saludable i els identificant com a mitjà per

promoure la seva salut i la dels altres, proposa mètodes per evitar el contagi i la

propagació de les malalties infeccioses més comunes.

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

contínues aportacions de les ciències biomèdiques.

7.1. Explica en què consisteix el procés d’immunitat i valora el paper dels vaccins
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com a mètode de prevenció de les malalties.

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.

8.1. Detalla la importància que té per a la societat i per a l’ésser humà 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.

9.1. Detecta les situacions de risc per a la salut relacionades amb el

consum de substàncies tòxiques i estimulants com el tabac, l’alcohol, les

drogues, etc.; contrasta els efectes nocius que tenen, i proposa mesures de

prevenció i control.

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

societat.

10.1 Identifica les conseqüències de les conductes de risc amb les drogues per a

l’individu i la societat.

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

nutrients i les funcions bàsiques d’aquests.

11.1. Discrimina el procés de nutrició del d’alimentació. Relaciona cada

nutrient amb la funció que exerceix a l’organisme i reconeix hàbits

nutricionals saludables.

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

12.1 Dissenya hàbits nutricionals saludables mitjançant l’elaboració de dietes

equilibrades, utilitzant taules amb diferents grups d’aliments amb els nutrients

principals i el valor calòric que tenen.

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

salut.

13.1. Valora una dieta equilibrada per a una vida saludable.

14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics

dels diferents aparells que hi intervenen.

14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans,

aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva

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

que hi estan implicats.

15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció

de nutrició.

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

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

16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes

implicats en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.

17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i

excretor i conèixer-ne el funcionament.

17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells

digestiu, circulatori, respiratori i excretor.

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

18.1. Especifica la funció de cada un dels aparells i sistemes implicats en la funció

de relació, descriu els processos implicats en la funció de relació i identifica l’òrgan o

l’estructura responsable de cada procés classifica diferents tipus de receptors

sensorials i els relaciona amb els òrgans dels sentits en els quals es troben.

19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i

descriure’n el funcionament.

19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb

les causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.

20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen

i la funció que exerceixen.

20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la

funció que exerceixen.

21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.

21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual

s’evidencia clarament la integració neuroendocrina.

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

22.1. Localitza els principals ossos i músculs del cos humà en esquemes de

l’aparell locomotor.

23. Analitzar les relacions funcionals entre ossos i músculs.

23.1. Distingeix els diferents tipus de músculs segons el tipus de contracció i els
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relaciona amb el sistema nerviós que els controla.

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

locomotor.

24.1. Identifica els factors de risc més freqüents que poden afectar l’aparell

locomotor i els relaciona amb les lesions que produeixen.

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

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

25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor

masculí i del femení i n’especifica la funció.

26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els

esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.

26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i

quines hormones el regulen.

27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva

eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de

transmissió sexual.

27.1. Discrimina els diferents mètodes d’anticoncepció humana;

categoritza les principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre

com prevenir-les.

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

fecundació in vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic

per a la societat.

28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.

29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que

l’envolten i transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.

29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les

persones que l’envolten.

6.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

 - Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

 - Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
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professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de

l'examen o durant els desdoblaments. Del quadern s’avaluaran els següents punts:

presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels continguts i

resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

 - Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la

feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

 - Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en

grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els

continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer

s'avaluaran també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.

 - Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la

pissarra i l'explicació o presentació dels treballs.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim de parcials per avaluació 2

Exàmens, exercicis teòrics... 70,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 20,00%

Actitud 10,00%

Correcció lingüística *

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la

següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
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Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball

per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova

escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).

Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts

per a poder fer mitjana.

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de

les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada

avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes

que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una

avaluació es podrà recuperar aquesta.

* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de

manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
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persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats

seran els següents:

 L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions

del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial

escrita (individual o en grup).

 Al llarg i després de cada unitat didàctica el professor valorarà l'estat del

quadern de l'alumne, les tasques diàries així com els resultats dels exàmens. En cas

que es detectin mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares

de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon,

entrevista personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família.

També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en

darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial

(sempre amb l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es

detecten en un grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en

la metodologia.

 Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i

proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment

del grup.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
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símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de primer

d'ESO la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una

prova escrita i l'entrega d'una tasca.

La qualificació s'obtindrà de la següent manera:

Examen de recuperació de pendent 70%

Tasca de recuperació 30%

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.5. Criteris de promoció.

Veure PGA.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,

l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i

la comunicació, així com l'educació cívica.

D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
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ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,

permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva

entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa

referència aquesta programació didàctica (tercer d'ESO), serà fonamental l'educació

per la salut, amb la promoció d'hàbits d'alimentació saludables, la prevenció de

trastorns alimentaris i l'educació sexual, fent especial esment a les malalties de

transmissió sexual i la seva prevenció.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:

a) Comunicació lingüística

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:
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— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure

fets i fenòmens del món natural.

— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les

idees essencials de les secundàries.

— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament

correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,

argumentar proves, definir conceptes, etc.

— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de

textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes

relacionats amb la biologia i la geologia.

— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.

— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments

matemàtics.

— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques

bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement

al llarg de la història.

— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.

— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el

contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre

decisions.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la

societat.

— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.

— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació

del medi ambient.

— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,

balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o

dades.

— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
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del cos humà.

c) Competència digital

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.

— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i

intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.

— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i

alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).

— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica

considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui

individualment o en grups.

— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que

ha d’aprendre.

— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les

oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar

l’aprenentatge amb èxit.

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i

avaluar-la.

— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.

— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i

dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
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entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i

capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.

— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,

els sistemes terrestres i l’Univers.

— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat

que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del

desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.

— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,

per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i

creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.

— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació

de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.

— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.

— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.

— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del

pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de

Biologia i geologia de tercer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA

CLAU

COM ES TREBALLA
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Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part del

professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del vocabulari

específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin petites

tasques diàries o treballs més elaborats, de manera individual

o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

(percentatges d'aigua en els organismes vius, mides de

cèl·lules i orgànuls, etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

dades sobre diferents variables (variació de la

concentració de substàncies a la sang, etc.), així com la

seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides

cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(microscopis, lupes binoculars, balances de precisió,

etc.) i l'aplicació del mètode científic amb l'objectiu de

fer prediccions i prendre decisions.

Competència

digital

Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).
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- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors personals/aula informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

Aprendre a

aprendre

Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què

sap i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)

de les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la

informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i

cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit

d’iniciativa i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin

individuals o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu
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propi procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el més

proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta, etc.) i la

valoració positiva del seus valors estètics, naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

En tots els grups de 3r d'ESO de la matèria de Biologia hi ha, com s’ha esmentant

anteriorment, una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria.

Aquesta hora s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del

grup du a terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de

reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una

atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes

amb necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de

laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així

atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els

alumnes amb necessitats educatives especials comentats abans.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i

un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels

estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta

programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la

matèria o no.
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D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Activitats complementàries

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a

avaluació

Preu 3a Avaluació Preu

Sortida

senderisme

camí vell de

Pollença-Lluc

(APS Serra

Tramuntana)

Dates pendents

determinar

(novembre)

Bus

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia

(Medi

ambient)

Activitat

Banc de

sang i teixits

(pendent

confirmació)

Activitat
Biotecnologia i

micropropagació
de plantes
(DEMOTEC)

Pendent
confirmació de

dates

Bus

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia (Medi

ambient)

La sortida del camí vell de Pollença a Lluc es durà terme de forma coordinada amb el

departament d'Educació Física dins el projecte de centre APS Serra de Tramuntana.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria:  BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

1. Seqüenciació de continguts.

BLOC 1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA
Continguts La cèl·lula. Cicle cel·lular. Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular.
Procés de replicació de l’ADN. Concepte de gen. Expressió de la informació genètica.
Codi genètic. Mutacions. Relacions amb l’evolució. L’herència i la transmissió de
caràcters. Introducció i desenvolupament de les lleis de Mendel. Base cromosòmica de
les lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel.
Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions. Biotecnologia. Bioètica. Origen i evolució

dels éssers vius. Hipòtesis sobre l’origen de la vida a la Terra. Teories de l’evolució. El
fet i els mecanismes de l’evolució. L’evolució humana: procés d’hominització.

BLOC 2. LA DINÀMICA DE LA TERRA
La història de la Terra. L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques sobre
l’edat de la Terra. Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història.
Utilització de l’actualisme com a mètode d’interpretació. Els eons, les eres geològiques
i els períodes geològics: ubicació dels esdeveniments geològics i biològics importants.
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic. La tectònica de
plaques i les seves manifestacions. Evolució històrica: de la deriva continental a la
tectònica de plaques.

BLOC 3. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Estructura dels ecosistemes. Components de l’ecosistema: comunitat i biòtop. Tipus
d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears. Relacions tròfiques: cadenes i
xarxes. Hàbitat i nínxol ecològic. Factors limitants i adaptacions. Límit de tolerància.
Autoregulació de l’ecosistema, de la població i de la comunitat. Dinàmica de
l’ecosistema. Cicle de matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles
biogeoquímics i successions ecològiques. Impacte i valoració de les activitats humanes
en els ecosistemes. La superpoblació i les seves conseqüències: desforestació,
sobreexplotació, incendis, etc. L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos
naturals i tipus de recursos. Conseqüències ambientals del consum humà d’energia.
Els residus i la gestió d’aquests. Coneixement de tècniques senzilles per saber el grau
de contaminació i depuració del medi ambient. Principals problemes ambientals de les
Illes Balears.

2. Objectius específics de l'àrea.

1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la
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geologia per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les
repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest
desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la
consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de
coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge
oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models
de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder
comunicar-se en l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la
geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscos de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia
per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions
sobre problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el
medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar
cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat,
especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els
grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han
marcat l’evolució cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la
importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a
conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les
Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per
fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos
i la millora de la qualitat ambiental.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques.
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La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i
l’ús habitual de les tecnologies de l’informació i la comunicació. Entre les activitats que
s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions
col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina al laboratori,
les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació
per facilitar la interacció alumne/professor.

Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les
relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat quotidiana i més
propera.

A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb l’ensenyament per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor faci
de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament
multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professorat de diferents departaments didàctics
especialment del departament de física i química, tecnologia i matemàtiques.

Sovint es treballarà cooperativament en petit grup.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tendran en compte tres aspectes rellevants:

● Coordinació de teoria i pràctica. A l’inici es realitzaran activitats de detecció
d’idees prèvies i al final de cada unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la
matèria amb un enfocament totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de
conceptes i la comprensió dels temes científics.

● Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de 3 blocs ben diferenciats.

● Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i
de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i
d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen a
l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels
coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre
millor el món que envolta els alumnes.

Es treballarà a classe sense un llibre de text concret, els continguts més teòrics
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seran editats per la professora i ubicats a l’entorn Classroom. Es farà servir molt
sovint la pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
resums, esquemes i activitats).

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes
que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui
possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels
objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

Es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica, el
laboratori, que es dedicarà quan l’activitat ho requereixi al treball pràctic
experimental. S'orientarà l'alumnat en la utilització adequada del material i els
instruments de mesura més freqüents perquè adopti les mesures de seguretat
necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes
mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es
podran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats
didàctiques.

- Materials i recursos didàctics.

● Entorn d’aprenentatge Google Classroom.
● Material didàctic editat per la professora.
● Llicència digital Science Bits.
● Llibres de text de consulta i llibres de lectura disponibles a la biblioteca del

centre.
● Guies naturalístiques.
● Guions de pràctiques.
● Materials impresos de:

○ biblioteca del departament
○ revistes de divulgació científica
○ articles científics extrets de la premsa

● Materials audiovisuals:
○ col·leccions d’il·lustracions i animacions
○ vídeos didàctics de contingut científic

● Material TIC:
○ webs interactives adaptades al nivell educatiu corresponent
○ activitats de la web “Proyecto Biosfera”

● Material del laboratori (fungible, reactius i aparells de mesura)
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4. Temporalització.

Temporització continguts CURS 4t ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Bloc 1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA Bloc 2: ECOLOGIA I MEDI AMBIENT Bloc 3: DINÀMICA DE LA TERRA

UD 0 :  Introducció i presentació UD 4. Origen i evolució dels éssers vius.

UD 7: Estructura i dinàmica de la TerraUD 1: La cèl·lula i la informació genètica

U.D 5. Estructura dels ecosistemes

UD 2. Genètica molecular
U.D 6. Dinàmica i impacte ambiental als
ecosistemes

U.D 8. Manifestacions de la dinàmica de
la Terrestre

UD 3. Genètica mendeliana UD 9. La història del nostre planeta

Treball d’investigació

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, la planificació de les activitats ha d’atendre els
alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament així com d’aquells que tenen
dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats
individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Es tracta d’avançar sent
conscients que no tots els alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de
formalització en tots els continguts. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de
partida de l'alumnat té un paper fonamental.

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tot l’alumnat
i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada unitat
didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar els
coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del
departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim
desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
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6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable (els
criteris i estàndards mínims en negreta)
BLOC 1 L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Determinar les analogies i les diferències en l’estructura de les cèl·lules procariotes
i les eucariotes i interpretar les relacions evolutives entre aquestes cèl·lules.
1.1. Compara la cèl·lula procariota i l’eucariota i l’animal i la vegetal, i reconeix la
funció dels orgànuls cel·lulars i la relació entre morfologia i funció.
2. Identificar el nucli cel·lular i l’organització d’aquest segons les fases del cicle
cel·lular a través de l’observació directa o indirecta.
2.1. Distingeix els diferents components del nucli i la funció que tenen segons les
diferents etapes del cicle cel·lular.
3. Comparar l’estructura dels cromosomes i de la cromatina.
3.1. Reconeix les parts d’un cromosoma i l’utilitza per construir un cariotip.
4. Formular els principals processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi i revisar-ne
el significat i la importància biològica.
4.1. Reconeix les fases de la mitosi i la meiosi, diferencia ambdós processos i en
distingeix el significat biològic.
5. Comparar els tipus d’àcids nucleics i la composició d’aquests i relacionar-los amb la
funció que tenen.
5.1. Distingeix els diferents àcids nucleics i n’enumera els components.
6. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica.
6.1. Reconeix la funció de l’ADN com a portador de la informació genètica i el
relaciona amb el concepte de gen.
7. Comprendre com s’expressa la informació genètica utilitzant el codi genètic.
7.1. Il·lustra els mecanismes de l’expressió genètica per mitjà del codi genètic.
8. Valorar el paper de les mutacions en la diversitat genètica i comprendre la relació
entre mutació i evolució.
8.1. Reconeix i explica en què consisteixen les mutacions i els tipus existents.
9. Formular els principis bàsics de la genètica mendeliana i aplicar les lleis de
l’herència en la resolució de problemes senzills.
9.1. Reconeix els principis bàsics de la genètica mendeliana i resol problemes pràctics
d’encreuaments amb un o dos caràcters.
10. Diferenciar l’herència del sexe de la lligada al sexe i establir la relació que existeix
entre aquestes.
10.1. Resol problemes pràctics sobre l’herència del sexe i l’herència lligada al sexe.
11. Conèixer algunes malalties hereditàries, la forma de prevenir-les i l’abast social
que tenen.
11.1. Identifica les malalties hereditàries més freqüents i l’abast social que tenen.
12. Identificar les tècniques de l’enginyeria genètica: ADN recombinant i PCR.
12.1. Diferencia tècniques de feina en enginyeria genètica.
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13. Comprendre el procés de clonació.
13.1. Descriu les tècniques de clonació animal i distingeix clonació terapèutica i
reproductiva.
14. Reconèixer les aplicacions de l’enginyeria genètica: OMG (organismes modificats
genèticament).
14.1. Analitza les implicacions ètiques, socials i mediambientals de l’enginyeria
genètica.
15. Valorar les aplicacions de la tecnologia de l’ADN recombinant a l’agricultura, la
ramaderia, el medi ambient i la salut.
15.1. Interpreta críticament les conseqüències dels avenços actuals en el camp de la
biotecnologia.
16. Conèixer les proves de l’evolució. Comparar lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme.
16.1. Distingeix les característiques diferenciadores del lamarckisme, el darwinisme i
el neodarwinisme
17. Comprendre els mecanismes de l’evolució i destacar la importància de la mutació i
la selecció. Analitzar el debat entre gradualisme, saltacionisme i neutralisme.
17.1. Estableix la relació entre variabilitat genètica, adaptació i selecció natural.
18. Interpretar arbres filogenètics, incloent-hi l’humà.
18.1. Interpreta arbres filogenètics.
19. Descriure l’hominització.
19.1. Reconeix i descriu les fases de l’hominització.

BLOC 2 ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Categoritzar els factors ambientals i la influència que exerceixen sobre els éssers
vius. Identificar als ecosistemes de les Illes Balears els factors ambientals
característics.
1.1. Reconeix els factors ambientals que condicionen el desenvolupament dels éssers
vius en un ambient determinat i valora la importància que tenen a l’hora de
conservar-lo.
2. Reconèixer els conceptes de factor limitant i límit de tolerància.
2.1. Interpreta les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i relaciona
les adaptacions amb el factor o els factors ambientals que les desencadenen.
3. Identificar les relacions intraespecífiques i interespecífiques com a factors de
regulació dels ecosistemes.
3.1. Reconeix i descriu diferents relacions i la influència que exerceixen en la regulació
dels ecosistemes.
4. Explicar els conceptes de biòtop, població, comunitat, ecotò, cadenes tròfiques i
xarxes tròfiques.
4.1. Analitza les relacions entre biòtop i biocenosi i avalua la importància que tenen
per mantenir l’equilibri de l’ecosistema.
5. Comparar les adaptacions dels éssers vius a diferents medis mitjançant la utilització
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d’exemples.
5.1. Reconeix els diferents nivells tròfics i les seves relacions als ecosistemes i valora
la importància que té per a la vida en general el manteniment d’aquestes relacions.
6. Expressar com es produeix la transferència de matèria i energia al llarg d’una
cadena o xarxa tròfica i deduir-ne les conseqüències pràctiques en la gestió sostenible
d’alguns recursos per part de l’ésser humà
6.1. Compara les conseqüències pràctiques de la gestió sostenible d’alguns recursos
per part de l’ésser humà i en valora críticament la importància.
7. Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb
l’aprofitament dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de vista sostenible.
7.1. Estableix la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la seva
eficiència energètica.
8. Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne la
influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives per
evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes
ambientals de les Illes Balears.
8.1. Argumenta sobre les actuacions humanes que tenen una influència negativa
sobre els ecosistemes: contaminació, desertització, exhauriment de recursos, etc.
8.2. Defensa possibles actuacions per millorar el medi ambient.
9. Concretar diferents processos de tractament de residus.
9.1. Descriu els processos de tractament de residus i valora críticament la recollida
selectiva d’aquests.
10. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la repercussió
que té en l’àmbit familiar i en el social.
10.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos
materials.
11. Indicar la importància que té per al desenvolupament sostenible la utilització
d’energies renovables.
11.1. Destaca la importància de les energies renovables per al desenvolupament
sostenible del planeta.

BLOC 3 LA DINÀMICA DE LA TERRA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer, recopilar i contrastar fets que mostrin la Terra com un planeta canviant.
1.1. Identifica i descriu fets que mostren la Terra com un planeta canviant i els
relaciona amb els fenòmens que succeeixen actualment.
2. Registrar i reconstruir alguns dels canvis més notables de la història de la Terra i
associar-los a la seva situació actual.
2.1.Reconstrueix alguns canvis notables a la Terra mitjançant la utilització de models
temporals a escala i reconeix les unitats temporals en la història geològica.
3. Interpretar talls geològics senzills i perfils topogràfics com a procediment per
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estudiar una zona o un terreny.
3.1. Interpreta un mapa topogràfic i fa perfils topogràfics.
3.2. Resol problemes simples de datació relativa aplicant-hi els principis de
superposició d’estrats, superposició de processos i correlació.
4. Categoritzar i integrar els processos geològics més importants de la història de la
Terra.
4.1. Discrimina els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que han
tingut lloc al llarg de la història de la Terra i reconeix alguns animals i plantes
característiques de cada era.
5. Reconèixer i datar els eons, les eres i els períodes geològics utilitzant el
coneixement dels fòssils guia.
5.1. Relaciona algun dels fòssils guia més característics amb la seva era geològica.
6. Comprendre els diferents models que expliquen l’estructura i la composició de la
Terra.
6.1. Analitza i compara els diferents models que expliquen l’estructura i la composició
de la Terra.
7. Combinar el model dinàmic de l’estructura interna de la Terra amb la teoria de la
tectònica de plaques.
7.1. Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa als
fenòmens superficials.
8. Reconèixer les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons oceànic.
8.1. Expressa algunes evidències actuals de la deriva continental i l’expansió del fons
oceànic.
9. Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i
relacionar-los amb la seva ubicació en mapes terrestres. Comprendre els fenòmens
naturals produïts en els contactes de les plaques.
9.1. Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques litosfèriques.
9.2. Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les
plaques.
10. Explicar l’origen de les serralades, els arcs d’illes i els orògens tèrmics.
10.1. Identifica les causes que originen els principals relleus terrestres.
11. Contrastar els tipus de plaques litosfèriques associant els mateixos moviments i
conseqüències.
11.1. Relaciona els moviments de les plaques amb diferents processos tectònics.
12. Reconèixer que l’origen i l’evolució del relleu són el resultat de la interacció entre
els processos geològics interns i els externs.
12.1. Interpreta l’evolució del relleu sota la influència de la dinàmica externa i la
interna.

PROJECTE DE RECERCA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i habilitats pròpies del treball científic.
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1.1. Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Discriminar les fonts d’informació i els mètodes emprats per obtenir-la i prendre
decisions sobre aquesta.
3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i presentar
la seva recerca.
4. Valorar i respectar la feina individual i en grup i participar-hi
4.1. Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.
5. Presentar i defensar en públic el projecte de recerca.
5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes del
seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a
l’aula.
5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant
oralment com per escrit.

6.2. Criteris de qualificació.

Les qualificacions es consignaran en format numèric de l’1 al 10 i amb el qualificatiu
de: Insuficent, suficient, bé, notable i excel·lent.
La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (almenys 2 per avaluació) 80%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 10%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o actitud)
haurà de ser igual o superior a 4.
- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de
la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la matèria de biologia es promourà l’hàbit de lectura per tal
d’aconseguir millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
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- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una
qualificació inferior a 3, la professora pot requerir la recuperació d'aquests continguts
per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final
de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de
cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 1, 2 o
més avaluacions suspeses. La recuperació consistirà en una prova escrita i en
l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els
percentatges esmentats anteriorment.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de
presentar el corresponent justificant d'assistència del centre de salut i podrà realitzar
les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma
presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

● Proves escrites: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

● Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però la
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professora podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

● Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

● Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.

● També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la
participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.

● Tasques de consolidació realitzades en format digital al programari Science Bits.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

 Els alumnes que tenguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de tercer d'ESO
la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una prova
escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la següent manera:
 

Prova escrita 60%

Tasca de recuperació 40%
 

 
 El procediment de recuperació serà establert al document unificat de recuperació de
pendents per a cada una de les matèries.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27
de juliol de 2020, recull que, atesa la situació excepcional que la pandèmia de
COVID-19 representa, als estudis d'ESO, s'haurien d'aplicar els criteris més favorables
a la promoció dels alumnes (que l’alumne pugui seguir amb èxit el curs següent, que
tingui expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva
evolució acadèmica), que figuren a l'apartat 2 de l'article 18 del Decret 34/2015.

En el cas que el Ministeri d'Educació i Formació Professional aprovés un canvi a la
normativa que modifiqui els criteris de promoció i/o titulació, es publicarà una nova
resolució per adaptar la normativa i aquesta programació didàctica podrà veure’s
modificada.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
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Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i
la comunicació, així com l'educació cívica.

D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus d’actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa
referència aquesta programació didàctica (quart d'ESO), serà fonamental l'educació
ambiental, amb la promoció d'hàbits de consum responsable i valoració del respecte
per l’entorn i la promoció del desenvolupament sostenible. Igualment s’enfocarà
també cap al reconeixement de la contribució de la ciència i la medicina en la millora
de la salut de les persones.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau a les matèries.

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
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correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la biologia i la geologia.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments
matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement
al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el
contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació
del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,
balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o
dades.
— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
del cos humà.

c) Competència digital
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.
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d) Aprendre a aprendre
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi
aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar
l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i
capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,
els sistemes terrestres i l’Univers.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat
que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscos, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
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— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Biologia i geologia de quart d'ESO al nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació
lingüística

Es treballa mitjançant:
- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions relacionades amb les diferents unitats
didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per
part del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora
la
correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del
vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de
manera individual o conjunta.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Es treballa mitjançant:
- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

(percentatges d'aigua en els organismes vius, mides
de cèl·lules i orgànuls, etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades
sobre diferents variables (variació de la concentració
de substàncies a la sang, etc.), així com la seva
interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis, lupes binoculars, balances de precisió,
etc.) i l'aplicació del mètode científic amb l'objectiu
de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.
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- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions escrites (documents de text,
presentacions digitals...).

- La utilització d'ordinadors personals/aula informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat
del què sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de
forma responsable i la revisió conjunta (de
vegades en equip) de les proves escrites.
- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge
relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències socials
i cíviques

Es treballa mitjançant:
- El coneixement dels avenços científics i de la
seva influència social i ètica, per tal d'aconseguir
que els alumnes siguin ciutadans actius amb
opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves conseqüències per tal de promoure el
desenvolupament sostenible i hàbits de vida
saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la
seva responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja
siguin individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del
seu propi procés d'aprenentatge.

Consciència i
expressions
culturals

Es treballa mitjançant:
- El coneixement del patrimoni natural, especialment el
més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
platges de sa Marina, puig de sant Martí, serra de
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Tramuntana) i la valoració positiva del seus valors
estètics, naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1 Pla d'actuació

Pel grup de biologia i geologia de 4t ESO es disposa d’una hora setmanal
desdoblada amb un altre professor. Aquesta hora s’aprofita per a la realització
d’activitats grupals dins l’aula o de pràctiques en el laboratori: la meitat del grup du a
terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de reforç i
consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més
individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes amb necessitats
educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de laboratori s’aprofita
aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així atendre els alumnes
amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els alumnes amb necessitats
educatives especials comentats abans.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i
un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
El departament preveu la realització d'activitats extraescolars com tallers o
exposicions que s'aniran concretant durant el curs sempre i quan hi hagi una oferta
d'altres entitats adreçada als centres escolars.
Les activitats extraescolars comptaran amb un protocol de mesures per a la prevenció
i protecció dels contagis front a la covid 19.
En el cas de realitzar algun tipus d’activitat es seleccionaran aquelles que no suposin
cap despesa pels alumnes o que es puguin realitzar dins el propi centre.
Estan programades encara sense data concreta les activitats de:
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- Taller de genètica a la UIB
- Projecte Transferciència (pràctica i ponència amb un investigador del CSIC)
- Jornada de reforestació al puig de sant Martí
- itinerari per la Serra de Tramuntana
- Visita al jardí botànic de Sóller
- Sortida de registre de dades al mar (platja de sa Marina emmarcat dins el

projecte SOCLIMPACT)
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Biologia i geologia 3rESO PMAR

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

- La metodologia científica. Característiques bàsiques.

- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir

de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.

BLOC 4. 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 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.
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- 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-les.

- La resposta sexual humana.

- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals

2. Objectius específics de l'àrea.

1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la

geologia per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest

desenvolupament.

2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com

ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,

l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de

resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la

recerca de coherència global.

3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge

oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models

de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.

4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les

TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.

5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la

geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.

6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i

comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual

en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la

sexualitat.

7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la

geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de

decisions sobre problemes locals i globals.
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8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i

el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per

avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la

humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.

9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com

les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els

grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han

marcat l’evolució cultural.

10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la

necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la

importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a

conservar-lo.

11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de

les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per

fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos

i la millora de la qualitat ambiental.

3. Orientacions metodològiques:

3.1  Mètodes i propostes didàctiques.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i

d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de l'informació i la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge

basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina

individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les

tecnologies de l'informació i la comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.

D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de

manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.

A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per
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projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor

faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta

metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina

cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i

assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es

necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tindran en compte tres aspectes rellevants:

* Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

* Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

* Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball

pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements

científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen

a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels

coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre

millor el món que envolta els alumnes.

En la matèria de Biologia i geologia de 3r d'ESO es treballarà a classe amb

fotocòpies o fitxes de consulta i activitats, la pissarra digital i la tauleta personal de

l’alumne, així com amb el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els

resums, esquemes i activitats). També es podrà fer servir el grup de Google classroom

per enllaços, activitats interactives o entrega de tasques.
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En aquest nivell es treballarà amb el llibre digital de l’editorial Science Bits, on

apareixen els principals continguts de la unitat i les activitats a realitzar, i amb la

plataforma Google classroom, amb la informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a

pàgines web sobre Biologia i geologia. Els resums, esquemes i determinades activitats

es faran al quadern de l'alumne. D’altra banda, el dibuix, les il·lustracions i les

animacions són un element actiu a les classes que afavoreixen la retenció de

coneixements. És per això que sempre que sigui possible es faran servir medis

audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la matèria d’una manera

més pràctica i il·lustrativa.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que

afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es

faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la

matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca

d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a

diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com

a tal a cada un dels dos nivells. Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia

per projectes, tot i que seran exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas,

l’avaluació de les tasques del projecte es tindrà en compte dins el percentatge

d’exàmens (60% de la nota de la unitat).

A més, la matèria de Biologia i geologia del present curs està enfocada dins un

projecte de gamificació, anomenat “Hospital Port d’Alcúdia”, en el que es

desenvolupen tots els aprenentatges d’aquest nivell a través d’una experiència lúdica i

emprant tota una sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de puntuació,

recompenses, etc. Aquesta metodologia es va emprar parcialment el curs anterior

amb resultats satisfactoris, tant pel que fa al rendiment acadèmic com per la

motivació i implicació de l’alumnat.
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3.2  Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

* Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).

* Material TIC (tauletes personals dels alumnes, aules virtuals com el Google

Classroom, recursos en xarxa (vídeos, animacions, enllaços interactius, etc.).

* Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

reactius químics, etc.)

* Material bibliogràfic (guies de camp, llibres de consulta, etc.).

* Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi natural.

Materials didàctics

Nivell 3r ESO

Llibre de text Llibre digital Biologia i geologia 3r ESO de Science Bits.

Altres recursos - Tauleta personal de l’alumne (o Chromebook en el cas

dels alumnes repetidors).

- Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador

amb fundes.

- Grup de Google Classroom.

- Pàgina web de l’assignatura.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o

de la premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la

matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la
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biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts 3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 0. Presentació i

acollida

UD 3. Cas 1. Residència a

digestiu

(Nutrició. Aparell digestiu)

UD 6. Cas 4: Residència a

Urologia

(Aparell excretor)

UD 1. Com com per

dintre?

(UD 1.El cos humà)

UD 4. Cas 2: Residència

Pneumologia

(Aparell respiratori)

UD 7. Cas 5: Residència a

Neurologia i endocrinologia

(Sistema nerviós i endocrí)

UD 2. Benvinguts a

l’Hospital del Port d’Alcúdia

(UD 2. Salut i malaltia)

UD 5. Cas 3: Residència a

Cardiologia

(Aparell circulatori i sistema

limfàtic)

UD 8. La reproducció

humana

(Aparells reproductors)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de biologia i

geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha

d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen

dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats

individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes

matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els

alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els

temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un

paper fonamental
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Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

El curs de 3rESO de PMAR no té desdoblament de Biologia perquè es tracta d’un

grup poc nombrós, en el qual un sol professor pot atendre perfectament les

necessitats específiques de cada alumne.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha

comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre

es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.
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6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.

BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA

1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al

seu nivell.

1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i

s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.

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.

2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a

partir de la utilització de diverses fonts.

2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos

suports.

2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i

argumentar sobre problemes relacionats.

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.

3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels

instruments i del material emprat.

3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza

tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta

el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats

del treball.

BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.

1.Catalogar els diferents nivells d’organització de la matèria viva —cèl·lules,

teixits, i aparells o sistemes— les principals estructures cel·lulars i les funcions que

tenen.

1.1 Interpreta els diferents nivells d’organització en l’ésser humà i cerca

la relació que hi ha entre aquests, diferencia els diversos tipus cel·lulars i
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descriu la funció dels orgànuls més importants.

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

Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la funció

que tenen.

2.1. Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la

funció que tenen.

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

factors que els determinen.

3.1. Argumenta les implicacions que tenen els hàbits per a la salut i

justifica amb exemples les tries que fa o pot fer per promoure-la

individualment i col·lectivament.

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

prevenir-les.

4.1. Reconeix les malalties i les infeccions més comunes i les relaciona

amb les causes que les provoquen.

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.

5.1. Distingeix i explica els diferents mecanismes de transmissió de les malalties

infeccioses.

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

6.1. Coneix i descriu hàbits de vida saludable i els identificant com a mitjà per

promoure la seva salut i la dels altres, proposa mètodes per evitar el contagi i la

propagació de les malalties infeccioses més comunes.

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

contínues aportacions de les ciències biomèdiques.

7.1. Explica en què consisteix el procés d’immunitat i valora el paper dels vaccins

com a mètode de prevenció de les malalties.

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.

8.1. Detalla la importància que té per a la societat i per a l’ésser humà la donació

de cèl·lules, sang i òrgans.

9. Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies
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addictives i elaborar propostes de prevenció i control.

9.1. Detecta les situacions de risc per a la salut relacionades amb el

consum de substàncies tòxiques i estimulants com el tabac, l’alcohol, les

drogues, etc.; contrasta els efectes nocius que tenen, i proposa mesures de

prevenció i control.

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

societat.

10.1 Identifica les conseqüències de les conductes de risc amb les drogues per a

l’individu i la societat.

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

nutrients i les funcions bàsiques d’aquests.

11.1. Discrimina el procés de nutrició del d’alimentació. Relaciona cada

nutrient amb la funció que exerceix a l’organisme i reconeix hàbits

nutricionals saludables.

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

12.1 Dissenya hàbits nutricionals saludables mitjançant l’elaboració de dietes

equilibrades, utilitzant taules amb diferents grups d’aliments amb els nutrients

principals i el valor calòric que tenen.

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

salut.

13.1. Valora una dieta equilibrada per a una vida saludable.

14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics

dels diferents aparells que hi intervenen.

14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans,

aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva

contribució al procés.

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

que hi estan implicats.

15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció

de nutrició.

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

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

16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes
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implicats en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.

17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i

excretor i conèixer-ne el funcionament.

17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells

digestiu, circulatori, respiratori i excretor.

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

18.1. Especifica la funció de cada un dels aparells i sistemes implicats en la funció

de relació, descriu els processos implicats en la funció de relació i identifica l’òrgan o

l’estructura responsable de cada procés classifica diferents tipus de receptors

sensorials i els relaciona amb els òrgans dels sentits en els quals es troben.

19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i

descriure’n el funcionament.

19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb

les causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.

20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen

i la funció que exerceixen.

20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la

funció que exerceixen.

21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.

21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual

s’evidencia clarament la integració neuroendocrina.

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

22.1. Localitza els principals ossos i músculs del cos humà en esquemes de

l’aparell locomotor.

23. Analitzar les relacions funcionals entre ossos i músculs.

23.1. Distingeix els diferents tipus de músculs segons el tipus de contracció i els

relaciona amb el sistema nerviós que els controla.

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

locomotor.

24.1. Identifica els factors de risc més freqüents que poden afectar l’aparell

locomotor i els relaciona amb les lesions que produeixen.

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

sexualitat i reproducció. Interpretar dibuixos i esquemes de l’aparell reproductor.
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25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor

masculí i del femení i n’especifica la funció.

26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els

esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.

26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i

quines hormones el regulen.

27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva

eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de

transmissió sexual.

27.1. Discrimina els diferents mètodes d’anticoncepció humana;

categoritza les principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre

com prevenir-les.

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

fecundació in vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic

per a la societat.

28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.

29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que

l’envolten i transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.

29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les

persones que l’envolten.

6.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

 - Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

 - Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de

l'examen o durant els desdoblaments. Del quadern s’avaluaran els següents punts:

presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels continguts i

resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

 - Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la

feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

 - Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en

grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els
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continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer

s'avaluaran també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.

 Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la

pissarra i l'explicació dels treballs.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim de parcials per avaluació 2

Exàmens, exercicis teòrics... 60,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 30,00%

Actitud 10,00%

Correcció lingüística *

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la

següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball

per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova

escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (60%).
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Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts

per a poder fer mitjana.

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de

les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada

avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes

que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una

avaluació es podrà recuperar aquesta.

* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de

manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de
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presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats

seran els següents:

 L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions

del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial

escrita (individual o en grup).

 Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels

exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin

mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne

mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista

personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es

valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera

instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb

l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un

grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

 Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i

proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment

del grup.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de primer

d'ESO la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una

prova escrita i l'entrega d'una tasca.
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La qualificació s'obtindrà de la següent manera:

Examen de recuperació de pendent 70%

Tasca de recuperació 30%

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.5. Criteris de promoció.

Veure PGA.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,

l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i

la comunicació, així com l'educació cívica.

D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de

ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,

permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva

entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
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igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa

referència aquesta programació didàctica (tercer d'ESO), serà fonamental l'educació

per la salut, amb la promoció d'hàbits d'alimentació saludables, la prevenció de

trastorns alimentaris i l'educació sexual, fent especial esment a les malalties de

transmissió sexual i la seva prevenció.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:

a) Comunicació lingüística

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure

fets i fenòmens del món natural.

— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les

idees essencials de les secundàries.

— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament

correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,

argumentar proves, definir conceptes, etc.

— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de

textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
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b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes

relacionats amb la biologia i la geologia.

— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.

— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments

matemàtics.

— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques

bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement

al llarg de la història.

— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.

— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el

contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre

decisions.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la

societat.

— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.

— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació

del medi ambient.

— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,

balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o

dades.

— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament

del cos humà.

c) Competència digital

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.

— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i

intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
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— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i

alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).

— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica

considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui

individualment o en grups.

— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que

ha d’aprendre.

— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les

oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar

l’aprenentatge amb èxit.

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i

avaluar-la.

— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.

— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i

dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes

entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i

capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.

— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,

els sistemes terrestres i l’Univers.

— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat

que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del

desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
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— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,

per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i

creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.

— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació

de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.

— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.

— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.

— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del

pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de

Biologia i geologia de tercer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part

del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
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correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

(percentatges d'aigua en els organismes vius,

mides de cèl·lules i orgànuls, etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

dades sobre diferents variables (variació de la

concentració de substàncies a la sang, etc.), així

com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides

cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(microscopis, lupes binoculars, balances de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb

l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de

manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans

digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text,

presentacions digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions

online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors personals/aula

informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina

per a fomentar la comunicació entre professorat i
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alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del

què sap i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en

equip) de les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la

informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les

seves conseqüències per tal de promoure el

desenvolupament sostenible i hàbits de vida

saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa

i esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin

individuals o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu

propi procés d'aprenentatge.

Consciència i Es treballa mitjançant:
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expressions

culturals

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,

etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,

naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

El grup de 3r PMAR es caracteritza per ser poc nombrós i per tenir un equip reduït

de professorat, considerem que aquest fet és el pla d’actuació més característic

d’aquest grup. Totes les hores de àmbit científic són impartides pel mateix professor

fet que facilita les activitats d’ensenyament / aprenentatge dels alumnes. El fet que

sigui un grup reduït amb moltes hores amb el mateix professor permet aconseguir

una atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes

amb necessitats educatives especials.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i

un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels

estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta

programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la

matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.
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10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Activitats complementàries

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a

avaluació

Preu 3a Avaluació Preu

Sortida

senderisme

camí vell de

Pollença-Lluc

(APS Serra

Tramuntana)

Dates pendents

determinar

Bus

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia (Medi

ambient)

Activitat
Biotecnologia i

micropropagació
de plantes
(DEMOTEC)

Pendent
confirmació de

dates

Bus

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia

(Medi

ambient)

La sortida del camí vell de Pollença a Lluc es durà terme de forma coordinada amb el

departament d'Educació Física dins el projecte de centre APS Serra de Tramuntana.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 3r d'ESO PMAR               Curs 2021/22

Matemàtiques

1. Seqüenciació dels continguts

Continguts de 3r d’ESO PMAR

Bloc Continguts

1. Processos,

mètodes i actituds

en Matemàtiques.

1. Planificació del procés de resolució de problemes.

2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del

llenguatge apropiat (gràfic, numèric, algebraic), reformulació

del problema, resolució de subproblemes, recompte

exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca de

regularitats i lleis.

3. 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.

4. Plantejament d’investigacions matemàtiques escolars en

contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i

probabilístics.

5. Pràctica dels processos de matematització i modelització en

contextos de la realitat i en contextos matemàtics.

6. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar

actituds adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball

científic.

7. Utilització de mitjans tecnològics en el procés

d’aprenentatge per:

a) Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.

b) Elaborar i crear 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,
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algebraic o estadístic.

d) Dissenyar simulacions i elaborar prediccions sobre

situacions matemàtiques diverses.

e) Elaborar informes i documents sobre els processos duits a

terme i els resultats i conclusions obtinguts; comunicar i

compartir, en entorns apropiats, la informació i les idees

matemàtiques.

2. Nombres i

Àlgebra.

1. Divisibilitat dels nombres naturals. Criteris de divisibilitat.

2. Nombres primers i composts. Descomposició d’un nombre

en factors primers.

3. Múltiples i divisors comuns a diversos nombres.

4. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de dos o més

nombres naturals.

5. Nombres negatius. Significat i utilització en contextos reals.

6. Nombres enters. Representació, ordenació en la recta

numèrica i operacions.

7. Fraccions en entorns quotidians. Fraccions equivalents.

8. Comparació de fraccions. Representació, ordenació i

operacions.

9. Nombres decimals. Representació, ordenació i operacions.

10. Relació entre fraccions i decimals. Conversió i operacions.

11. Potències de nombres enters i fraccionaris amb exponent

natural. Operacions.

12. Potències de base 10. Ús de la notació científica per a

representar nombres grans.

13. Quadrats perfectes. Arrels quadrades. Estimació i obtenció

d’arrels aproximades.

14. Jerarquia de les operacions.

15. Càlculs amb percentatges (mental, manual, amb

calculadora). Augments i disminucions percentuals.

16. Raó i proporció. Magnituds directament i inversament

proporcionals. Constant de proporcionalitat.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Àmbit Científic Tècnic

17. Resolució de problemes en què intervengui la

proporcionalitat directa o inversa o variacions percentuals.

18. Repartiments directament i inversament proporcionals.

19. Elaboració i utilització d’estratègies per al càlcul mental,

per al càlcul aproximat i per al càlcul amb calculadora o altres

mitjans tecnològics.

20. Iniciació al llenguatge algebraic.

21. Traducció d’expressions del llenguatge quotidià, que

representin situacions reals, a l’algebraic i a l’inrevés.

22. El llenguatge algebraic per generalitzar propietats i

simbolitzar relacions. Obtenció de fórmules i termes generals

basada en l’observació de pautes i regularitats. Valor numèric

d’una expressió algebraica.

23. Operacions amb expressions algebraiques senzilles.

Transformació i equivalències. Identitats. Operacions amb

polinomis en casos senzills.

24. Equacions de primer grau amb una incògnita (mètodes

algebraic i gràfic) i de segon grau amb una incògnita (mètode

algebraic). Resolució. Interpretació de les solucions.

Equacions sense solució. Resolució de problemes.

25. Sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.

Mètodes algebraics de resolució i mètode gràfic. Resolució de

problemes.

3. Geomeria.

1. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació

geomètrica i aplicacions.

2. Semblança: figures semblants. Criteris de semblança. Raó

de semblança i escala.

3. Raó entre longituds, àrees i volums de cossos semblants.

4. Políedres i cossos de revolució. Elements característics,

classificació. Àrees i volums.

5. Propietats, regularitats i relacions dels políedres.

6. Càlcul de longituds, superfícies i volums del món físic.

7. Ús d’eines informàtiques per estudiar formes,

configuracions i relacions geomètriques.
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4. Funcions.

1. Coordenades cartesianes: representació i identificació de

punts en un sistema d’eixos de coordenades.

2. El concepte de funció: variable dependent i

independent. Formes de presentació (llenguatge habitual,

,    gràfic, Fórmula).

5. Estadística i

probabilitat.

1. Població i individu. Mostra. Variables estadístiques

2. Variables qualitatives i quantitatives.

3. Freqüències absolutes i relatives.

4. Organització en taules de dades recollides en una

experiència.

5. Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüències.

6. Mesures de tendència central (mitjana, mediana i moda).

7. Mesures de dispersió (recorregut).

8. Fenòmens deterministes i aleatoris.

9. Formulació de conjectures sobre el comportament de

fenòmens aleatoris senzills i disseny d’experiències per

comprovar-les.

10. Freqüència relativa d’un esdeveniment i la seva

aproximació a la probabilitat mitjançant la simulació o

l’experimentació.

11. Esdeveniments elementals equiprobables i no

equiprobables.

2. Objectius específics de l'àrea.

L’ensenyament de les matemàtiques en aquesta etapa té com a objectiu el

desenvolupament en els alumnes de les capacitats següents:

1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen com a part integrant de

la cultura i, mitjançant les competències matemàtiques, analitzar tot tipus de

fenòmens relacionats amb la diversitat cultural, el medi, la salut, la justícia social, el

consum i altres, i actuar sempre de manera reflexiva, compromesa i crítica en tots els

àmbits de la vida.
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2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic, com analitzar i

investigar, interpretar, formular i comunicar de manera matemàtica, usant les

representacions adequades, fenòmens i problemes en diferents contextos.

3. Identificar la possibilitat de matematització de situacions problemàtiques de la

realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models

matemàtics adients, i interpretar les solucions en el context original.

4. Desenvolupar, en la manera d’afrontar els problemes de la vida quotidiana, actituds

i maneres inherents a l’activitat matemàtica, com la feina sistemàtica, la constància,

la reflexió sobre les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el

punt de vista.

5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les situacions

desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, i

superar bloqueigs i inseguretats.

6. Emprar les eines tecnològiques adequades tant per fer diferents tipus de càlculs,

representacions i simulacions, com per cercar, analitzar i seleccionar informació,

elaborar documents propis i exposar-los o compartir-los, si és el cas, ja sigui per

resoldre situacions problemàtiques o per al mateix procés d’aprenentatge.

7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura

comprensiva de l’enunciat i les estratègies de resolució fins a la revisió del procés

seguit, i incorporar al llenguatge les formes d’expressió que permetin explicar

raonadament aquest procés de manera clara i precisa.

8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions entre

ells per tractar aspectes de la realitat que siguin quantificables: recollir, transformar i

intercanviar informació i resoldre problemes de la vida diària, triant el tipus de càlcul i

l’estratègia adequats.

9. Valorar la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en l’àmbit

científic, i aplicar procediments (instruments, fórmules o algun altre) per obtenir

mesures de manera directa o indirecta i fer estimacions en diferents contextos.

10. Identificar, representar i analitzar situacions de canvi i de relacions, numèriques o

geomètriques, i reconèixer els patrons i les lleis generals que les regeixen, usant

diferents llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric.

11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar les

que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per interpretar

millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que generen i

desenvolupar la creativitat i la imaginació.
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12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes

estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que hi

hagi presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar millor els

missatges, o donar les respostes adequades sobre les característiques d’una població.

13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura

d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes

d’aquestes situacions.

14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per expressar-se

oralment i per escrit en contextos en què és necessària una comunicació correcta.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, encara marcada per la pandèmia per COVID-19,

condiciona en part la metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El

compliment de les normes de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes

seran clau per garantir la seva educació.

El grup de 3r de PMAR és un grup reduït de 15 alumnes i no es disposa de

desdoblament. La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa,

participativa i adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més

directament relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que

impliquen desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca

i d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, cal destacar el mètode

d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions col·lectives, la feina

individualitzada, i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar

la interacció alumne/professor. Es treballarà a classe amb l'ús de material divers, que

pot incloure fitxes, llibres de consulta, unitats didàctiques que tenen al classroom,

mapes, col·leccions de jocs, de problemes, etc. Ha de potenciar-se l’autonomia de

l’alumnat per consultar la biblioteca, cercar els materials que precisa, llegir textos

matemàtics, etc. El quadern de l’alumnat és important com a material per a l’estudi

del mateix alumne i com a element de referència del professorat per a l’avaluació.

La història de les matemàtiques proporciona contextos adequats per introduir

alguns conceptes matemàtics i entendre les matemàtiques com una matèria no

tancada que ha anat evolucionant al llarg del temps. No es tracta de reconstruir totes
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les passes que han anat fent els matemàtics, sinó de ser-ne conscients i d’aprofitar

determinats problemes i contextos històrics.

Els materials manipulables són un recurs didàctic important a l’ensenyament

secundari, que permetrà a l'alumnat, en gran quantitat de casos, relacionar conceptes

matemàtics abstractes amb situacions reals. L’observació, la manipulació,

l’experimentació i l’exploració amb materials facilita l’apropament a certs conceptes

matemàtics, i adquireix especial importància en els blocs de mesura, geometria i

atzar.

La generalització de l’ús de les calculadores en el món del treball i la vida diària,

com també el seu ús creixent en altres àrees curriculars, obliga a redefinir el concepte

de capacitat numèrica bàsica i els objectius en l’ensenyament del càlcul. Malgrat que

els algorismes clàssics de les operacions siguin necessaris, no té sentit dedicar una

gran part del temps de classe a realitzar càlculs llargs i repetitius que poden ser

realitzats amb calculadora. Convé dedicar aquest temps a desenvolupar una millor

comprensió del significat i les propietats de les operacions, a l’elaboració d’algorismes

alternatius, a la resolució de problemes, etc.

A més, i a causa del creixent ús que se’n fa, és necessari que els alumnes i les

alumnes aprenguin a emprar adequadament la calculadora, cosa que no tan sols

suposa saber com funcionen les tecles, sinó que exigeix analitzar críticament els

resultats, comprendre la grandària aproximada dels nombres, desenvolupar les

capacitats d’estimació i càlcul mental, arrodonir els resultats amb l’exactitud que

requereixi el context… Per una altra part, la calculadora constitueix per a molts

d’alumnes un element motivador i és un poderós instrument didàctic que facilita

l’exploració i la recerca d’opinions i regularitats, la investigació sobre relacions

numèriques, la introducció de nous conceptes, l’ús de la notació científica, etc. La

generalització i la comoditat de l’ús de les calculadores científiques han fet que el

paper de les taules trigonomètriques sigui cada vegada més marginal i, per tant, no

cal dedicar-los especial atenció.

L'ús de l’ordinador ofereix grans possibilitats didàctiques per la seva capacitat

d’emmagatzematge i representació gràfica de la informació, de simulació

d’experiències aleatòries, elaboració de gràfiques a partir d’una fórmula algebraica,

treball amb algoritmes de càlcul complicats, etc. A l’hora d’emprar-los, cal tenir en

compte, en qualsevol supòsit, la qualitat didàctica del programa i molt especialment

les possibilitats d’interaccions amb la màquina que ofereix a l’alumne. La metodologia
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didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i adreçada a

l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament relacionats

amb les competències clau.

3.2 Materials i recursos didàctics.

- Classroom de l’assignatura.

- Plataforma digital  gratuita “EDUCACIÓ DIGITAL AMB DESCARTES. EDAD”

- A més, tots els alumnes necessiten un quadern amb els fulls quadriculats i una

calculadora científica.

Altres materials:

- Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

- Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules

virtuals, recursos en xarxa)

4. Temporalització.

Temporalització 3r ESO PMAR

1a Avaluació

UD 0: Introducció i presentació

UD 1: Nombres naturals, enters i decimals

UD 2: Fraccions, potències i arrels

UD 3: Proporcionalitat i percentatges

2a Avaluació

UD 4: El llenguatge algebraic

UD 5: Equacions de primer i segon grau

UD 6: Sistemes d'equacions
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3a Avaluació

UD 7: Estadística i probabilitat

UD 8: Geometria

UD 9: Funcions i gràfics

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes de Matemàtiques és el de

l’atenció a la diversitat. Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una

atenció individualitzada. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre tant els

alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament com aquells que tenen dificultats, de

manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i

totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la

mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran

al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest

sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat té un paper fonamental. Per

això, s’han de diversificar les eines d’avaluació per aconseguir una vertadera avaluació

formativa i diversa, tenint en compte els ritmes d’aprenentatge de cada persona.

5.1. Desdoblaments.

El grup de 3r d'ESO PMAR no té desdoblament perquè és tracta d'un grup poc

nombrós, en el qual un sol professor pot atendre perfectament les necessitats

específiques de cada alumne.

5.2.  Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. El reforç s’ha d’entendre com una

recuperació dels continguts més bàsics, que permeti apropar-se, tant com sigui

possible, al gran grup. El suport mutu entre els alumnes pot ser igualment beneficiós

per a tots. Com s'ha comentat, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i

sempre abans de l'examen; mentre que les d'ampliació podran tenir en compte
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aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els

objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta, mantenint així la seva

motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació i Estàndards d'aprenentatge avaluables (EAA).

(EAA mínims en negreta)

Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 3r d’ESO PMAR

BLOC 1.

Processos,

mètodes i

actituds en

Matemàtiques

1. Expressar verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la

resolució d’un problema.

1.1. Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en

la resolució d’un problema, amb el rigor i la precisió adequats.

2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de

problemes, fent els càlculs necessaris i comprovant les solucions

obtingudes.

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. Fa estimacions i elabora conjectures sobre els

resultats dels problemes que s’han de resoldre, i en valora

la utilitat i l’eficàcia.

2.4. Fa servir estratègies heurístiques i processos de

raonament en la resolució de problemes, i reflexiona sobre

el procés de resolució de problemes.

3. Descriure i analitzar situacions de canvi per trobar patrons,

regularitats i lleis matemàtiques en contextos numèrics,

geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics, i valorar-ne la

utilitat per fer prediccions.

3.1. Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en

situacions de canvi en contextos numèrics, geomètrics, funcionals,
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estadístics i probabilístics.

3.2. Empra les lleis matemàtiques trobades per fer simulacions i

prediccions sobre els resultats possibles, i en valora l’eficàcia i la

idoneïtat.

4. Aprofundir en problemes resolts plantejant petites variacions

en les dades, altres preguntes i altres contextos.

4.1. Aprofundeix en els problemes una vegada resolts: revisant el

procés de resolució i les passes i les 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,

establint connexions entre el problema i la realitat.

5. Elaborar i presentar informes sobre el procés, els resultats i les

conclusions obtingudes en els processos d’investigació.

5.1. Exposa i defensa el procés seguit, a més de les

conclusions obtingudes, utilitzant diferents llenguatges:

algebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic.

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.

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 els problemes matemàtics

subjacents i els coneixements matemàtics necessaris.

6.3. Usa, elabora o construeix models matemàtics senzills que

permetin la resolució de problemes dins el camp de les

matemàtiques.

6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el
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context de la realitat.

6.5. Fa simulacions i prediccions, en el context real, per valorar

l’adequació i les limitacions dels models i proposa millores que

n’augmentin l’eficàcia.

7. Valorar la modelització matemàtica com un recurs per resoldre

problemes de la realitat quotidiana i avaluar l’eficàcia i les

limitacions dels models emprats o construïts.

7.1. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions sobre aquest i

sobre els resultats.

8. Desenvolupar i conrear les actituds personals inherents a la

tasca matemàtica.

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,

la cura i l’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, i hàbits de

plantejar preguntes i cercar respostes adequades, tant en l’estudi

dels conceptes com en la resolució de problemes.

9. Superar bloqueigs i inseguretats davant la resolució de

situacions desconegudes.

9.1. Pren decisions en els processos de resolució de

problemes, d’investigació i de matematització o de

modelització, i en valora les conseqüències i la

conveniència per la senzillesa i la utilitat.

10. Reflexionar sobre les decisions preses i aprendre’n per a

situacions futures similars.
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10.1. Reflexiona sobre els problemes resolts i els processos

desenvolupats, valora la potència i la senzillesa de les idees clau i

n’aprèn per a situacions futures similars.

11. Emprar 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.

11.1. Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per

dur a terme càlculs numèrics, algebraics o estadístics quan la

dificultat d’aquests impedeix o no aconsella fer-los manualment.

11.2. Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques

de funcions amb expressions algebraiques complexes i n’extreu

informació qualitativa i quantitativa.

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. Fer servir 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 a altres fonts,

elaborant documents propis, fent-ne exposicions i argumentacions

i compartint-los en entorns apropiats per facilitar la interacció.

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 discutir-los o difondre’ls.

12.2. Empra els recursos creats per fonamentar l’exposició oral

dels continguts treballats a l’aula.
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12.3. Usa 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.

1. Utilitzar les propietats dels nombres racionals i decimals per

operar-hi, emprant la forma de càlcul i de notació adequada, per

resoldre problemes, i presentant els resultats amb la precisió

requerida.

1.1. Aplica les propietats de les potències per simplificar

fraccions en què els numeradors i els denominadors són

productes de potències.

1.2. 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.

1.3. Expressa certs nombres molt grans i molt petits en

notació científica, hi opera, amb calculadora i sense, i els

utilitza en problemes contextualitzats.

1.4. Distingeix i empra tècniques adequades per fer

aproximacions per defecte i per excés d’un nombres en problemes

contextualitzats, i justifica els procediments.

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. 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.
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1.8. Empra nombres racionals i decimals per resoldre problemes

de la vida quotidiana i analitza la coherència de la solució.

2. Obtenir i manipular expressions simbòliques que descriguin

successions numèriques, i observar regularitats en casos senzills

que incloguin patrons recursius.

2.1. Calcula termes d’una successió numèrica recurrent usant la

llei de formació a partir de termes anteriors.

2.2. Obté una llei de formació o fórmula per al terme general

d’una successió senzilla de nombres enters o fraccionaris.

2.3. Valora i identifica la presència recurrent de les successions en

la naturalesa i resol problemes associats.

3. Utilitzar el llenguatge algebraic per expressar una propietat o

relació donada mitjançant un enunciat, extreure’n la informació

rellevant i transformar-la.

3.1. Suma, resta i multiplica polinomis i expressa el resultat en

forma de polinomi ordenat, i els aplica a exemples de la vida

quotidiana.

3.2. 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.

4. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals es

necessiti el plantejament i la resolució d’equacions de primer i

segon grau, sistemes lineals de dues equacions amb dues

incògnites, aplicant tècniques de manipulació algebraiques, gràfics

o recursos tecnològics, i valorar i contrastar els resultats

obtinguts.

4.1. Resol equacions de segon grau completes i incompletes

mitjançant procediments algebraics i gràfics.

4.2. Resol sistemes de dues equacions lineals amb dues

incògnites mitjançant procediments algebraics o gràfics.

4.3. Formula algebraicament una situació de la vida quotidiana

mitjançant equacions de primer i segon grau i sistemes lineals de

dues equacions amb dues incògnites, les resol i interpreta

críticament el resultat obtingut.
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BLOC 3.

GEOMETRIA.

1. Reconèixer i descriure els elements i les propietats

característiques de les figures planes, els cossos geomètrics

elementals i les seves configuracions geomètriques.

1.1. Coneix les propietats dels punts de la mediatriu d’un segment

i de la bisectriu d’un angle, i les empra per resoldre problemes

geomètrics senzills.

1.2. Utilitza les propietats de la mediatriu i la bisectriu per

resoldre problemes geomètrics senzills.

1.3. Tracta les relacions entre angles definits per rectes que es

tallen o per paral·leles tallades per una secant i resol problemes

geomètrics senzills.

1.4. Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures circulars

en problemes contextualitzats aplicant fórmules i tècniques

adequades.

2. Utilitzar el teorema de Tales i les fórmules usuals per fer

mesures indirectes d’elements inaccessibles i per obtenir les

mesures de longituds, àrees i volums dels cossos elementals,

d’exemples presos de la vida real, de representacions artístiques

com pintura o arquitectura o de la resolució de problemes

geomètrics.

2.1. Divideix un segment en parts proporcionals a altres donats i

estableix relacions de proporcionalitat entre els elements

homòlegs de dos polígons semblants.

2.2. Reconeix triangles semblants i, en situacions de semblança,

empra el teorema de Tales per al càlcul indirecte de longituds en

contextos diversos.

3. Calcular (ampliació o reducció) les dimensions reals de figures

donades en mapes o plans, coneixent-ne l’escala.

3.1. Calcula dimensions reals de mesures de longituds i de

superfícies en situacions de semblança: plans, mapes, fotos
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aèries.

4. Reconèixer les transformacions que duen d’una figura a una

altra mitjançant moviments en el pla, aplicar aquests moviments i

analitzar dissenys quotidians, obres d’art i configuracions presents

en la naturalesa.

4.1. Identifica els elements més característics dels moviments en

el pla presents en la naturalesa, en dissenys quotidians o en obres

d’art.

4.2. Genera creacions pròpies mitjançant la composició de

moviments, emprant eines tecnològiques quan sigui necessari.

5. Interpretar el sentit de les coordenades geogràfiques i com

s’apliquen en la localització de punts.

5.1. 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.

6. Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i

políedres.

BLOC 4.

FUNCIONS.

1. Conèixer els elements que intervenen en l’estudi de les

funcions i la seva representació gràfica.

1.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament

i associa enunciats de problemes contextualitzats a gràfiques.

1.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i

les interpreta dins el seu context.

1.3. Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat i

descriu el fenomen exposat.

1.4. Associa raonadament expressions analítiques a funcions

donades gràficament.

2. Identificar relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries
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que es poden modelitzar mitjançant una funció lineal i valorar la

utilitat de la descripció d’aquest model i dels seus paràmetres per

descriure el fenomen analitzat.

2.1. 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 la

representa gràficament.

2.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un

enunciat i la representa.

3. Reconèixer situacions de relació funcional que necessiten ser

descrites mitjançant funcions quadràtiques i calcular-ne els

paràmetres i les característiques.

3.1. Representa gràficament una funció polinòmica de grau dos i

en descriu les seves característiques.

3.2. 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.

UD.5.

ESTADÍSTICA I

PROBABILITAT

1. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de

dades mitjançant taules i gràfics adequats a la situació analitzada,

i justificar si les conclusions són representatives per a la població

estudiada.

1.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en

problemes contextualitzats.

1.2. Valora la representativitat d’una mostra a través del

procediment de selecció, en casos senzills.

1.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable

quantitativa discreta i variable quantitativa contínua, i en

posa exemples.
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1.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents

tipus de freqüències i obté informació de la taula

elaborada.

1.5. Construeix, amb l’ajuda d’eines tecnològiques si fos

necessari, gràfics estadístics adequats a diferents situacions

relacionades amb variables associades a problemes socials,

econòmics i de la vida quotidiana.

2. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de dispersió

d’una variable estadística per resumir les dades i comparar

distribucions estadístiques.

2.1. Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana,

moda, mediana i quartils) d’una variable estadística per

proporcionar un resum de les dades.

2.2. Calcula els paràmetres de dispersió (rang, recorregut

interquartílic i desviació típica; càlcul i interpretació) d’una

variable estadística (amb calculadora i amb full de càlcul)

per comparar la representativitat de la mitjana i descriure

les dades.

3. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en

els mitjans de comunicació, i valorar-ne la representativitat i la

fiabilitat.

3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i

interpretar informació estadística dels mitjans de comunicació.

3.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les

dades, generar gràfics estadístics i calcular paràmetres de

tendència central i dispersió.

3.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i

rellevant sobre una variable estadística analitzada.

4. Estimar la possibilitat que passi un esdeveniment associat a un

experiment aleatori senzill, calculant-ne la probabilitat a partir de
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la freqüència relativa, la regla de Laplace o els diagrames d’arbre,

i identificar els elements associats a l’experiment.

3.1. Identifica els experiments aleatoris i els distingeix dels

deterministes.

3.2. Calcula la freqüència relativa d’un esdeveniment mitjançant

l’experimentació.

3.3. Fa prediccions sobre un fenomen aleatori a partir del càlcul

exacte de la seva probabilitat o l’aproximació d’aquesta

mitjançant l’experimentació.

4.1. Descriu experiments aleatoris senzills i enumera tots els

resultats possibles, basant-se en taules, recomptes o diagrames

en arbre senzills.

4.2. Distingeix entre esdeveniments elementals equiprobables i no

equiprobables.

4.3. Calcula la probabilitat d’esdeveniments associats a

experiments senzills mitjançant la regla de Laplace, i l’expressa

en forma de fracció i com a percentatge.

6.2. Criteris de qualificació 3r ESO PMAR

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

● Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

● Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern

s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de

les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats

al llarg de la unitat.

● Treball diari i observació dins l'aula : S’avaluarà a través del control diari la

feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

● Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al

professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)

entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els

companys.
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● També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la

participació. Els alumnes fan servir Google classroom i es valoren les activitats,

participació i aportacions.

CURS 3r d'ESO PMAR

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 60%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 30%

Actitud i comportament 10%

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar

de la següent manera:

-Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica (o missió) s'obtingui

una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests

continguts per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes

que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès una avaluació

es podrà recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i

en l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els

percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.
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SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

L’avaluació dels alumnes que cursen PMAR té com a referent fonamental les

competències, objectius, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables de

la ESO, especificats en els apartats anteriors. Els procediments d'avaluació del procés

d'ensenyament – aprenentatge aplicats seran els següents:

• L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un

bon aprenentatge de la matèria. Per a l’avaluació inicial es revisaran les

informacions del curs anterior (informe personal de l’alumne), i es realitzarà

una prova inicial escrita de caire competencial. Aquesta avaluació servirà per

prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum, prioritzant-ne

els aspectes essencials i aquells que caldrà reforçar, així com adoptar mesures

de suport per aquell alumnat que ho necessiti.
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• Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la

regulació i revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de

l’avaluació com a simple finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de

l’alumne i es donen pautes per a la seva millora. En durà a terme amb la

revisió del quadern, seguiment i entrega de les tasques l'assistència i la seva

actitud a les classes.

• En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a

l'abast (agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà

aconseguir la col·laboració per part de la família. També es valorarà la

possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera instància,

fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb

l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten

en un grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la

metodologia.

• Avaluació sumativa: Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels

resultats obtinguts (exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures

correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment dels alumnes.

Està relacionada amb la qualificació final, ja que avalua el procés global.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

D’acord amb la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres

de 13 de novembre de 2019, per la qual s’aproven les instruccions per avaluar

l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per

al curs 2019-2020, els alumnes que cursen 3r d’ESO dins el programa PMAR no han

de recuperar les assignatures de Matemàtiques de 1r i/o 2n d’ESO, en cas que les

duguin pendents. Les matèries que no s'han de recuperar no s'han de tenir en compte

ni per a la promoció, ni per a la titulació, ni per al càlcul de la nota mitjana d'ESO.

6.5. Criteris de promoció.

Veure PGA.
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7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Matemàtiques es treballarà, la comunicació audiovisual i les

tecnologies de la informació i la comunicació, així com els diferents temes

transversals.

La competència digital és clau a la matèria de Matemàtiques, es promou l’ús de

Google Classroom com a plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines

de Google (correu de centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a

la realització de tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital amb

activitats autocorregibles que facilitaria la realització de tasques telemàtiques i en el

qual l’alumne pot trobar els continguts bàsics de l’assignatura explicats de forma

interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com des de totes

les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut esdevé clau per tal d’entendre la

situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de la

pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
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desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau.

La matèria de Matemàtiques contribueix especialment al desenvolupament de la

competència matemàtica, reconeguda per la Unió Europea com una competència clau.

Aquesta s’entén com l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic

amb l’objectiu de resoldre diversos problemes en situacions quotidianes; en concret,

seguint la classificació del marc teòric de PISA, engloba les capacitats següents:

comunicar, matematitzar, representar, raonar i argumentar, idear estratègies per

resoldre problemes, emprar eines matemàtiques i utilitzar el llenguatge simbòlic,

formal i tècnic i les operacions. A més, el desenvolupament matemàtic ajuda a

adquirir la resta de competències.

Per tant, les matemàtiques dins el currículum afavoreixen el progrés en l’adquisició de

la competència matemàtica a partir del coneixement dels continguts i el seu ampli

conjunt de procediments de càlcul, anàlisi, mesura i estimació dels fenòmens de la

realitat i de les seves relacions, com a instrument imprescindible en el

desenvolupament dels individus i component essencial de comprensió, la modelització

i la transformació dels fenòmens de la realitat. D’altra banda, les matemàtiques

contribueixen a la formació intel·lectual dels alumnes, la qual cosa els permetrà

millorar tant en l’àmbit personal com en el social.

Convé assenyalar que no totes les maneres d’ensenyar matemàtiques contribueixen

igualment a adquirir la competència matemàtica: l’èmfasi en la funcionalitat dels

aprenentatges, la seva utilitat per comprendre el món que ens envolta o la mateixa

selecció d’estratègies per resoldre un problema determinen la possibilitat real d’aplicar
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les matemàtiques en diferents camps de coneixement o en diferents situacions de la

vida quotidiana.

La resolució de problemes i els projectes d’investigació constitueixen eixos

fonamentals en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

L’habilitat de formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes és una de les

capacitats essencials de l’activitat matemàtica, perquè permet a les persones emprar

els processos cognitius per abordar i resoldre situacions multidisciplinàries reals, fet

que resulta de màxim interès per al desenvolupament de la creativitat i el pensament

lògic. Per tant, les tècniques heurístiques que desenvolupa la resolució de problemes

constitueixen models generals de tractament de la informació i de raonament i

consoliden l’adquisició de destreses involucrades en la competència d’aprendre a

aprendre, com ara l’autonomia, la perseverança, la sistematització, la reflexió crítica i

l’habilitat per comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball.

La incorporació d’eines tecnològiques com a recurs didàctic per aprendre i per resoldre

problemes contribueix a millorar la competència digital dels alumnes, de la mateixa

manera que la utilització dels llenguatges gràfic i estadístic ajuda a interpretar millor

la realitat expressada pels mitjans de comunicació. No és menys important la

interacció entre els diferents tipus de llenguatge: natural, numèric, gràfic, geomètric i

algebraic com a forma de lligar el tractament de la informació amb l’experiència dels

alumnes.

D’altra banda, les matemàtiques contribueixen a la competència de consciència i

expressions culturals, perquè el mateix coneixement matemàtic és expressió universal

de la cultura; en particular, la geometria és part integral de l’expressió artística de la

humanitat, que ofereix mitjans per descriure i comprendre el món que ens envolta i

per apreciar la bellesa de les estructures que ha creat.

La matèria també contribueix a la competència en comunicació lingüística, quan es

llegeixen de forma comprensiva els enunciats i s’expressen tant oralment com per

escrit els processos duts a terme i els raonaments seguits, la qual cosa ajuda a

formalitzar el pensament. El mateix llenguatge matemàtic és, per ell mateix, un

vehicle de comunicació d’idees que destaca per la precisió en els termes i per la gran

capacitat per transmetre conjectures gràcies a un lèxic propi de caràcter sintètic,

simbòlic i abstracte.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Àmbit Científic Tècnic

En els processos de resolució i investigació s’involucren altres competències, com per

exemple el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, quan s’estableix un pla de feina en

revisió i modificació contínua a mesura que es va resolent el problema; i les

competències socials i cíviques, quan s’implica una actitud oberta enfront d’opinions i

resolucions diferents.

A continuació es mostra com es treballen les competències clau des de l’assignatura

de Matemàtiques de 3r de PMAR en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLAM

Comunicació

lingüística

- Adquirir i millorar tècniques de resolució de

problemes, des de la lectura comprensiva de l’enunciat i

les estratègies de resolució fins a la revisió del provés

seguit, i incorporar al llenguatge les formes

d’expressió que permetin explicar raonadament aquest

procés de manera clara i precisa. Es plantegen

problemes de la vida quotidiana i temàtica propera als

alumnes, s’analitzen articles de premsa amb contingut

matemàtic com ara estadístiques, percentatges, etc.

- Es proposen exercicis en què es fa necessari l’ús dels

diferents llenguatges: verbal numèric, algebraic, gràfic i

geomètric.

- Es potencia l’ús de la terminologia especifica en

alumnat. Es plantegen activitats específiques tipus nigul

de paraules, mots encreuats, murals, etc.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

- En el treball diari es persegueix el progrés en

l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic, com

analitzar i investigar, interpretar, formular i comunicar

de manera matemàtica.

- El plantejament d’exercicis sistemàtics, lúdics i

problemes, la realització de murals, activitats de nigul

de paraules, la representació de gràfics, el tractaments

de dades i anàlisis de textos tècnics.
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- També, es cerca valorar la importància de la mesura

tant en la vida quotidiana com en l’àmbit científic, i

aplicar procediments (instruments, fórmules o algun

altre) per obtenir mesures de manera directa o indirecta

i fer estimacions en diferents contextos. Plantejament

d’activitats en què es necessària l’aplicació dels

coneixements geomètrics i les relacions entre mesures.

Competència digital - Emprar eines tecnològiques adequades tant per fer

diferents tipus de càlculs, representacions i

simulacions, com per cercar, analitzar i seleccionar

informació, elaborar documents propis i exposar-los o

compartir-los, si és el cas, ja sigui per resoldre

situacions problemàtiques o per al mateix procés

d’aprenentatge.

- Es fan servir els chromebooks i les tauletes per accedir

als recursos digitals ( apunts, enllaços al classroom i

kahoot). Es fan servir els fulls de càlcul de programari

lliure per a la recollida d’informació i la representació de

dades i el Geogebra com a calculadora i representació

de funcions.

Aprendre a aprendre - Desenvolupar, en la manera d’afrontar els problemes

de la vida quotidiana, actituds i maneres inherents a

l’activitat matemàtica, com la feina sistemàtica, la

reflexió sobre les decisions preses i els errors comesos o

la capacitat de canviar el punt de vista.

- Es fomenta la proposta d’activitats que permetin a

l’alumne treballar el seu esperit crític. Es proposa la

co-avaluació i l’auto-avaluació a més de l’avaluació

professor-alumne.

- En el curs de les sessions es donen petits debats que

fomenten la participació i reflexió dels alumnes envers

diferents formes de plantejament i resolució de

problemes de la vida quotidiana.

- Es resolen els exercicis a la pissarra i és l’alumne el
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que ha de trobar les seves errades per avançar en

l’aprenentatge.

Competències

socials i cíviques

- Identificar la possibilitat de matematització de

situacions problemàtiques de la realitat, plantejar i

resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els

models matemàtics adients, i interpretar les solucions

en el context original.

-Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les

relacions i les operacions entre ells per tractar aspectes

de la realitat que siguin quantificables: recollir,

transformar i intercanviar informació i resoldre

problemes de la vida diària, triant el tipus de càlcul i

l’estratègia adequats. Entendre la presència de les

matemàtiques a la vida diària, fent incís en la seva

importància social per la seva presencia en múltiples

contextos.

Sentit d’iniciativa i

esperit emprenedor

- Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució

de problemes i les situacions desconegudes, augmentar

l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, i

superar bloqueigs i inseguretats.

- Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la

probabilitat com a mesura d’aquesta incertesa i per

superar prejudicis habitualment associats a algunes

d’aquestes situacions.

- Plantejant problemes de la vida real que es resoldran

tant en grup com de manera individual i utilitzant

tècniques com la classe invertida.

Consciència i

expressions

culturals

- Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques

tenen com a part integrant de la cultura i, mitjançant

les competències matemàtiques, analitzar tot un tipus

de fenòmens relacionats amb la diversitat cultural, el

medi, la salut, la justícia social, el consum i altres, i

actuar sempre de manera reflexiva, compromesa i
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crítica en tots els àmbits de la vida. L’anàlisi

d’estadística de temes actuals com poden ser la

violència de gènere, el desfasament salarial entre

homes i dones, o el nombre d’infectats de l’última

epidèmia de grip que es va catalogar al passat gener.

- Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos

geomètrics, identificar les que són presents en l’entorn i

emprar les seves propietats i relacions per interpretar

millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la

bellesa que generen i desenvolupar la creativitat la

imaginació.

- L’anàlisi de les proporcions en edificis emblemàtics

i obres d’art. Posant cura a la importància de la

geometria i la proporció en el disseny, l’art i la natura.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació.

El grup de 3r PMAR es caracteritza per ser poc nombrós i per tenir un equip reduït

de professorat, considerem que aquest fet és el pla d’actuació més característic

d’aquest grup. Totes les hores de àmbit científic són impartides pel mateix professor

fet que facilita les activitats d’ensenyament / aprenentatge dels alumnes. El fet que

sigui un grup reduït amb moltes hores amb el mateix professor permet aconseguir

una atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes

amb necessitats educatives especials.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin

les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més
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cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es

faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la

base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels

estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta

programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la

matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries programades són les següents:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

Xerrada

“Matemàtiques

Naturalment”

(CentMat)

Al centre
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Cultura científica 4t ESO

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

BLOC 1. PROCEDIMENTS DE FEINA

- El mètode científic.

- Fonts d’informació en l’àmbit científic.

- Implicacions de la recerca científica i tecnològica en el benestar de les persones i

el desenvolupament de la societat.

BLOC 2. L’UNIVERS

- Teories sobre l’origen i l’evolució de l’Univers.

- Teoria del Big Bang.

- Organització de l’Univers.

- Estrelles: característiques, origen i evolució.

- Origen dels elements químics.

- Sistema solar: components, origen i evolució.

- Condicions necessàries per a la presència de vida. Exoplanetes.

- Estudi de l’Univers al llarg de la història. Exploració espacial. Satèl·lits artificials.

BLOC 3. ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS I EL SEU IMPACTE AMBIENTAL

- Problemàtica mediambiental: causes, conseqüències i possibles solucions.

- Canvi climàtic, contaminació, sobreexplotació de recursos, pèrdua de

biodiversitat, desertificació, etc.

- Fonts d’informació per valorar els impactes mediambientals.

- Fonts d’energia sostenibles.

- Mesures internacionals de protecció del medi ambient.



- Problemàtica ambiental a les Illes Balears: sobreexplotació de recursos hídrics,

consum de territori i pèrdua de biodiversitat; problemàtica dels residus i de les

fonts d’energia.

BLOC 4.  LA SALUT I LA MALALTIA

- Concepte actual de salut. Factors que condicionen la salut.

- Evolució de les malalties i dels tractaments al llarg de la història.

- Factors que condicionen la distribució dels diferents tipus de malalties al món.

- Característiques de les malalties infeccioses, mecanismes de defensa i evolució

dels tractaments d’aquestes malalties al llarg de la història.

- El càncer: característiques, prevenció i tractament.

- Malalties cardiovasculars, factors de risc, prevenció i tractament.

- Diabetis: característiques i tipus, prevenció i tractament.

- Malalties mentals més freqüents, característiques.

- Malalties degeneratives relacionades amb l’envelliment de la població.

- Consum de drogues i malalties: problemàtica individual i social.

- Influència de l’estil de vida en l’aparició de determinades malalties.

- Els trasplantaments: problemàtica científica i implicacions socials.

- Noves tècniques de reproducció assistida.

BLOC 5. NOUS MATERIALS

- Materials utilitzats al llarg de la història.

- Classificació dels materials segons les característiques i les aplicacions.

- Problemàtica ambiental associada a l’extracció i l’ús dels materials. Reciclatge

dels materials.

- Nous materials dissenyats per a les noves necessitats de la tecnologia actual.

- Tipus de nous materials: característiques i aplicacions en camps diversos, com

l’electrònica, les comunicacions, l’aeronàutica, la medicina, etc.

- Nanotecnologia: manipulació de la matèria a nanoescala.



2. Objectius específics de l'àrea.

1. Conèixer el significat d’alguns conceptes, lleis i teories per tenir opinions

fonamentades sobre qüestions de caràcter científic i tecnològic d’actualitat en la vida

quotidiana que són objecte de controvèrsia social i de debat entre els ciutadans.

2. Seleccionar i analitzar informacions de contingut científic obtingudes de diverses

fonts i utilitzar-les de forma crítica per proposar qüestions sobre problemes científics

d’actualitat i mirar de trobar-hi respostes.

3. Utilitzar amb autonomia habilitats i procediments científics, com el plantejament de

problemes, la recerca d’informació, la formulació i el contrastament d’hipòtesis, el

disseny i la realització d’experiències i la interpretació de resultats per presentar

conclusions de forma coherent, clara i precisa.

4. Fer un ús racional de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la

construcció del coneixement científic i la formació d’un criteri personal sobre fets

relacionats amb la ciència i amb la tecnologia que puguin contribuir a millorar el

benestar de les persones.

5. Avaluar i debatre de forma col·lectiva la viabilitat de les aplicacions de la ciència i de

la tecnologia en els àmbits de la salut, l’alimentació, la utilització de recursos, el medi

ambient i les fonts d’energia, amb especial referència a l’àmbit de les Illes Balears, per

poder contrastar críticament la informació apareguda als mitjans de comunicació.

6. Desenvolupar valors, actituds i hàbits propis del treball científic, com la curiositat

intel·lectual, l’esperit crític, la mentalitat oberta, la cooperació i la feina en equip, el

rigor en les anàlisis i en la fonamentació de les explicacions i l’aplicació i la difusió dels

coneixements.

7. Valorar la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida,

reconèixer les aportacions que han fet i les limitacions que presenten i entendre la

ciència com un procés dinàmic, en contínua evolució i condicionat pel context cultural,

social i econòmic de l’entorn en què es desenvolupa.

8. Reconèixer i exemplificar amb casos concrets la influència recíproca entre el

desenvolupament científic i tecnològic i les singularitats de l’entorn en què es produeix

el coneixement i les seves aplicacions.



3. Orientacions metodològiques:

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

La naturalesa científica i sintètica d’aquesta matèria requereix identificar els

problemes, analitzar informacions i avaluar alternatives, així com elaborar informes i

comunicar resultats.

La metodologia emprada ha de permetre que els alumnes aprenguin per si mateixos

i puguin assolir així les competències clau. Atès que l’objectiu d’aquesta assignatura és

acostar els avenços de la ciència i la tecnologia als alumnes i fer-los conscients del

paper que tenen en la seva vida quotidiana, s’han de fer servir tots els recursos que

ens proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació a l’hora d’aplicar la

metodologia. S’ha d’aprofitar el fet que els alumnes hi estan molt familiaritzats i se’ls

ha de motivar perquè també usin aquestes tecnologies per aprendre.

És interessant aplicar metodologies d’aprenentatge actiu, com per exemple

l’aprenentatge basat en problemes. Cada tema es presenta plantejant tot un conjunt de

qüestions sobre diferents aspectes que hi estan relacionats. Per promoure la curiositat

dels alumnes i motivar-los, es relaciona el tema amb notícies recents o aspectes de la

vida quotidiana. S’han d’emprar les TIC per fer una recerca crítica de la informació, per

organitzar aquesta informació i per elaborar els informes amb les conclusions. Així

mateix, s’ha de promoure la feina cooperativa en equip. També es poden usar les TIC

com a eina de comunicació entre alumnes i entre alumnes i professors. Durant tot

aquest procés d’aprenentatge, els alumnes van construint el seu propi coneixement i

desenvolupen les capacitats d’anàlisi crítica i de síntesi de la informació recopilada, així

com l’habilitat per fer feina en equip. També s’adonen de la conveniència de planificar i

estructurar la feina, de detectar les seves necessitats d’aprenentatge, etc.

En aquesta assignatura és important fer un seguiment de l’actualitat en ciència i

tecnologia. Per acostar aquesta realitat als alumnes, convé promoure la lectura de

diaris i revistes especialitzades, tant tradicionals com digitals, a fi de recopilar i

analitzar la informació sobre els nous avenços en ciència i tecnologia.

Cultura científica, al tractar-se d’una optativa, no disposa d’hora setmanal de

desdoblament. Això suposa un inconvenient per a la realització de pràctiques en el

laboratori, ja que el grup és molt nombrós (26 alumnes). En cas que es pugui

organitzar, s’intentarà aprofitar l’hora setmanal de classe al laboratori per realizar

treballs pràctics experimentals. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi

adequadament el material i els instruments de mesura més freqüents, així com que

adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de



netejar-los.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca

d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents

unitats didàctiques.

A més, la matèria de Cultura científica del present curs està enfocada dins un

projecte de gamificació, anomenat “A new endgame”, basada en la saga The Avengers,

en el que es desenvolupen tots els aprenentatges d’aquest nivell a través d’una

experiència lúdica i emprant tota una sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de

puntuació, recompenses, etc. Les unitats didàctiques estaran vinculades a les diferents

missions dins el projecte, treballant tots els objectius i continguts presents en aquesta

programació.

3.2. Material i recursos didàctics

La selecció dels diferents tipus de recursos didàctics que s’utilitzin depèn de

l’estratègia didàctica emprada en cada moment i de les particularitats del grup classe

que els hagi d’utilitzar. Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de

possibilitar que els alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu

aprenentatge. Per això es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels

alumnes i permeten connectar els continguts científics amb la realitat més propera de

l'alumne. Entre ells, destacar:

— Material audiovisual: pissarres digitals, canons de projecció multimèdia, pel·lícules i

documentals.

— Material TIC: disponibilitat de l’aula d’informàtica, programes informàtics interactius,

recursos en xarxa, aula virtual de Google Classroom, etc.

— Material bibliogràfic: llibres de consulta, revistes de divulgació científica, suplements

de ciència de diaris, fitxes de treball, etc.

— Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics, reactius

químics, etc.).

Materials didàctics

Nivell Cultura científica 4t d’ESO

Llibre de text Material didàctic elaborat pel departament.



Altres

recursos

- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats,

enllaços i vídeos.

- Pàgina web de l’assignatura (enllaç al Classroom).

- Quadern grapat de quadres mida DIN A4 o arxivador amb fundes.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la

premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o

al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 0. Cultura científica.

Per a què?

(El mètode científic)

UD 4. Energia i polítiques

mediambientals

UD 6. Salut i malaltia:

malalties no infeccioses

UD 1. L’univers UD 7. Els materials i els

seus usos

UD 2. El Sistema Solar

UD 5. Salut i malaltia: malalties

infeccioses

UD 8. NanotecnologiaUD 3. Un planeta en

perill

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte important a considerar en totes les matèries (siguin o no de ciències) és

el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els

alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i

totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la

mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran al



mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest sentit, el

diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un grau

de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els alumnes i

aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada unitat

didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar els

coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més dificultats.

I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats d'ampliació, per

tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del departament

d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de

les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter

general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

Tal i com ja s’ha comentat, l’assignatura de Cultura científica és optativa a 4t d’ESO i

no disposa d’hora setmanal desdoblada amb un professor de la matèria, per la qual

cosa resultarà complicat el poder realitzar activitats pràctiques al laboratori. Amb tot,

s’intentarà aconseguir la col·laboració de membres del departament per tal de realitzar

al manco una experiència al laboratori per avaluació, ja que el treball pràctic és clau en

les matèries de ciències.

5.2. Mesures de reforç i ampliació

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha comentat

anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un

repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.



6. Avaluació.

L’avaluació és una fase clau en el desenvolupament del procés

d’ensenyament-aprenentatge, perquè ens permet conèixer si l’estratègia didàctica

triada ha estat l’adequada i si s’han assolit prou les capacitats expressades en els

objectius. A més d’avaluar el procés d’ensenyament (elements del disseny curricular,

paper dels professors, participació dels alumnes, etc.), cal avaluar el procés i els

resultats de l’aprenentatge valorant, mitjançant activitats adequades, el grau

d’assoliment de les competències clau.

En aquest sentit, uns indicadors adequats són els criteris d’avaluació que figuren en

aquest document i que formen part de la programació de cada matèria en el projecte

educatiu del centre. En la programació es concreten els mínims que han d’assolir els

alumnes tenint en compte la seva diversitat.

Per obtenir una informació vàlida i fiable per dur a terme l’avaluació, és convenient

que els professors utilitzin en cada moment els mètodes i els instruments més

adequats: observació directa, valoració de les exposicions sobre els projectes realitzats,

proves escrites de resposta oberta o tancada, etc. Si al llarg del procés d’avaluació el

progrés d’un alumne no és l’adequat, s’han d’establir unes mesures de reforç educatiu

tan aviat com es detectin les dificultats, a fi de garantir l’adquisició de les competències

imprescindibles per continuar el procés educatiu.

A més de recollir informació respecte als progressos i a les dificultats dels alumnes,

la finalitat de l’avaluació és valorar tots els aspectes relacionats amb el procés

educatiu: actuació del professor, activitats duites a terme, utilització del material,

ambient de feina, etc., per orientar els alumnes i els professors sobre cadascun dels

aspectes del procés.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluables

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta:

BLOC 1. PROCEDIMENTS DE FEINA

1. Obtenir, seleccionar i valorar informacions relacionades amb temes científics actuals.

1.1. Analitza un text científic i en valora de forma crítica el contingut.

2. Valorar la importància que tenen la recerca i el desenvolupament tecnològic en

l’activitat quotidiana.



2.1. Presenta informació sobre un tema després de dur a terme una recerca

guiada de fonts de contingut científic, utilitzant tant suports tradicionals com

Internet.

2.2. Analitza el paper de la recerca científica com a motor de la nostra societat i la

importància que ha tingut al llarg de la història.

3. Comunicar conclusions i idees mitjançant diferents suports a públics diversos

utilitzant eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació per transmetre

opinions pròpies argumentades.

3.1. Comenta articles científics divulgatius, analitza i valora críticament les

conseqüències socials dels textos analitzats i defensa en públic les conclusions

que n’extreu.

BLOC 2. L’UNIVERS

1. Diferenciar les explicacions científiques relacionades amb l’Univers, el sistema solar,

la Terra, l’origen de la vida i l’evolució de les espècies de les teories basades en

opinions o creences.

1.1. Descriu les diferents teories sobre l’origen, l’evolució i la fi de l’Univers i

esmenta els arguments en què es basen aquestes teories.

2. Conèixer les teories que han sorgit al llarg de la història sobre l’origen de l’Univers,

en particular la teoria del Big Bang.

2.1. Reconeix la teoria del Big Bang com a explicació de l’origen de l’Univers.

3. Descriure l’organització de l’Univers i com s’agrupen les estrelles i els planetes.

3.1. Exposa l’organització de l’Univers conegut i hi situa el sistema solar.

3.2. Determina, amb l’ajuda d’exemples, els aspectes més rellevants de la Via Làctia.

3.3. Justifica l’existència de la matèria fosca per explicar l’estructura de l’Univers.

4. Assenyalar quines observacions posen de manifest l’existència d’un forat negre i

quines característiques tenen.

4.1 Argumenta l’existència dels forats negres i en descriu les principals característiques.

5. Distingir les fases de l’evolució de les estrelles i relacionar-les amb la gènesi dels

elements químics.

5.1. Coneix les fases de l’evolució estel·lar i descriu en quina fase es troba el Sol.



6. Conèixer la formació del sistema solar.

6.1. Explica la formació del sistema solar i en descriu l’estructura i les

característiques principals.

7. Indicar les condicions per a la vida a altres planetes.

7.1. Indica les condicions que ha de complir un planeta perquè pugui allotjar

vida.

8. Conèixer els fets històrics més rellevants en l’estudi de l’Univers. Valorar les

implicacions que tenen en la societat els avenços en la recerca astronòmica i

astronàutica.

8.1. Assenyala els esdeveniments científics que han estat fonamentals per al

coneixement que es té actualment de l’Univers

BLOC 3. AVENÇOS TECNOLÒGICS I IMPACTE AMBIENTAL

1. Identificar els principals problemes mediambientals, les causes que els provoquen i

els factors que els intensifiquen, així com predir-ne les conseqüències i proposar

maneres de solucionar-los. Conèixer els problemes ambientals de les Balears, indicar

les causes i les conseqüències de cada problema i proposar mesures personals i

col·lectives per pal·liar-los.

1.1. Relaciona els principals problemes ambientals amb les causes que els

originen i n’estableix les conseqüències.

1.2. Cerca solucions que puguin posar-se en marxa per resoldre els principals

problemes mediambientals.

2. Valorar les greus implicacions socials, tant actuals com futures, de la sobreexplotació

de recursos naturals, la contaminació, la desertització, la pèrdua de biodiversitat i el

tractament de residus.

2.1. Reconeix els efectes del canvi climàtic i n’estableix les causes.

2.2. Valora i descriu els impactes de la sobreexplotació dels recursos naturals,

la contaminació, la desertització, el tractament de residus i la pèrdua de

biodiversitat, i proposa solucions i actituds personals i col·lectives per

pal·liar-los.

3. Saber utilitzar climogrames, índexs de contaminació, dades de pujada del nivell de la

mar en determinats punts de la costa, etc., interpretar gràfics i presentar conclusions.

3.1. Extreu i interpreta la informació de diferents tipus de representacions gràfiques i

en treu conclusions.



4. Justificar la necessitat de cercar noves fonts d’energia no contaminants i

econòmicament viables per mantenir l’estat de benestar de la societat actual.

4.1. Estableix els avantatges i els inconvenients de les diferents fonts

d’energia, tant renovables com no renovables.

4.2. Descriu diferents procediments per a l’obtenció d’hidrogen com a futur vector

energètic.

5. Conèixer la pila de combustible com a font d’energia del futur i establir les

aplicacions que té en automoció, bateries, subministrament elèctric a llars, etc.

5.1. Explica el principi de funcionament de la pila de combustible, planteja les possibles

aplicacions tecnològiques que pot tenir i en destaca els avantatges que ofereix

comparada amb els sistemes actuals.

6. Argumentar sobre la necessitat de gestionar de forma sostenible els recursos que

proporciona la Terra.

6.1. Coneix i analitza les implicacions mediambientals dels principals tractats i protocols

internacionals sobre la protecció del medi ambient.

BLOC 4. SALUT I QUALITAT DE VIDA

1. Reconèixer que la salut no és només l’absència d’afeccions o malalties.

1.1. Comprèn la definició de salut que dóna l’Organització Mundial de la Salut.

2. Diferenciar els tipus de malalties més freqüents i identificar-ne alguns indicadors i les

causes i els tractaments més comuns.

2.1. Determina el caràcter infecciós d’una malaltia atenent les causes i els

efectes que té.

2.2. Descriu les característiques dels microorganismes causants de malalties

infectocontagioses.

2.3. Coneix i enumera les malalties infeccioses més importants produïdes per

bacteris, virus, protozous i fongs, identifica les possibles vies de contagi i

descriu les etapes generals del seu desenvolupament.

2.4. Identifica els mecanismes de defensa que té l’organisme humà i justifica

la funció que exerceixen.

3. Estudiar l’explicació i el tractament de les malalties al llarg de la història. Reconèixer

la importància dels trasplantaments en la curació de certes malalties i conèixer la

problemàtica científica i social d’aquestes tècniques.

3.1. Identifica els fets històrics més rellevants en l’avenç de la prevenció, la

detecció i el tractament de les malalties.



3.2. Reconeix la importància del descobriment de la penicil·lina en la lluita contra les

infeccions bacterianes, la repercussió social que ha tingut i el perill de crear resistències

als fàrmacs.

3.3. Explica com actua un vaccí i justifica la importància de la vaccinació com a mètode

d’immunització massiva davant determinades malalties.

4. Conèixer les principals característiques del càncer, la diabetis, les malalties

cardiovasculars, les malalties mentals, etc., i els principals tractaments, així com la

importància de les revisions preventives. Valorar la problemàtica sanitària i social

associada a l’envelliment de la nostra població.

4.1. Analitza les causes, els efectes i els tractaments del càncer, la diabetis,

les malalties cardiovasculars i les malalties mentals.

4.2. Valora la importància de la lluita contra el càncer i esmenta les principals línies

d’actuació per prevenir la malaltia.

5. Prendre consciència del problema social i humà que suposa el consum de drogues.

5.1. Justifica els principals efectes que tenen sobre l’organisme els diferents

tipus de drogues i el perill que comporta consumir-ne.

6. Valorar la importància d’adoptar mesures preventives per evitar els contagis que

prioritzin els controls mèdics periòdics i els estils de vida saludables.

6.1. Reconeix estils de vida que contribueixen a l’extensió de determinades

malalties (càncer, malalties cardiovasculars i mentals, etc.).

6.2. Estableix la relació entre alimentació i salut i descriu el que es considera

una dieta sana.

BLOC 5. NOUS MATERIALS

1. Fer estudis senzills i presentar conclusions sobre aspectes relacionats amb els

materials i la influència que tenen en el desenvolupament de la humanitat.

1.1. Relaciona el progrés humà amb el descobriment de les propietats de certs

materials, que permeten transformar-los i que tinguin aplicacions

tecnològiques.

1.2. Analitza la relació dels conflictes entre pobles amb l’explotació dels recursos

naturals per obtenir productes d’alt valor afegit i/o materials d’ús tecnològic.

2. Conèixer els principals mètodes d’obtenció de matèries primeres i quines

repercussions socials i mediambientals poden tenir.



2.1. Descriu el procés d’obtenció de diferents materials i en valora el cost

econòmic i mediambiental i la conveniència de reciclar-los.

2.2. Valora i descriu el problema mediambiental i social dels abocaments tòxics.

2.3. Reconeix els efectes de la corrosió sobre els metalls, el cost econòmic que suposa i

els mètodes per protegir-los.

2.4. Justifica la necessitat, en termes econòmics i mediambientals, d’estalviar,

reutilitzar i reciclar materials.

3. Conèixer les aplicacions dels nous materials en camps com l’electricitat i

l’electrònica, la indústria tèxtil, el transport, l’alimentació, la construcció i la medicina.

3.1. Defineix el concepte de nanotecnologia i en descriu les aplicacions

presents i futures en diferents camps.

6.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

- Proves o tasques avaluables: Es faran tasques avaluables dins de cada unitat

didàctica, en grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte

els continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de

projectes o treballs d’investigació es valoraran els diferents productes elaborats.

- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de

l'examen o durant les sessions de desdoblament. Del quadern s’avaluaran els següents

punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels

continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina

realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la

pissarra i l'explicació i/o exposició  dels treballs.

El percentatges de cada apartat seran els següents:

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim de tasques avaluables per avaluació 2

Tasques avaluables (treballs, presentacions, informes, etc.) 60%

Feina a classe i entrega del dossier de l’assignatura 30%

Actitud 10%



Correcció lingüística *

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la

següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball per

projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova escrita

s'inclouran dins l'apartat anterior de tasques avaluables (60%).

Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts

per a poder fer mitjana.

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de

les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada

avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes

que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una

avaluació es podrà recuperar aquesta.

* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de

manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment per a cada

curs.



SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que

tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions del

curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial escrita

(individual o en grup).

- Al llarg i al finalitzar cada unitat didàctica el professor valorarà l'estat del

quadern de l'alumne i les tasques diàries i/o avaluables. En cas que es detectin

mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne

mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista

personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es

valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera

instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb

l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un

grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i

proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment

dels alumnes.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

L’assignatura de Cultura científica no es pot dur pendent ja que és una optativa que es

cursa únicament a 4t d’ESO.



6.5 Criteris de promoció i titulació.

Veure PGA.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Alguns temes que formen part del currículum de cultura científica i que són presents

també al currículum d’altres matèries de quart de l’educació secundària obligatòria,

com la biologia i la geologia, la física i la química o la tecnologia, es poden tractar de

forma interdisciplinària, abordant els diferents aspectes del tema des de la perspectiva

de diverses matèries i dissenyant projectes interdisciplinaris conjunts.

Dins l’enfocament que es proposa, sembla lògic que el professor de cultura científica

no ha de ser tan sols un transmissor de coneixements ja elaborats, sinó que una part

important del seu paper consisteix a suscitar interrogants en els alumnes, a posar-los

davant situacions problemàtiques, a ajudar-los a adquirir i comprendre continguts

científics nous i a orientar-los en la resolució dels problemes. Des d’aquesta

perspectiva, resulta de gran utilitat un coneixement adequat de la història de la ciència

i de les relacions d’aquesta amb la tecnologia, la societat i el medi ambient.

Des de la matèria de Cultura científica es treballarà la comprensió lectora, l'expressió

oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de l'informació i la

comunicació, així com l'educació cívica.

D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de

ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,

permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva

entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i de

no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin



desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa, la

feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides on

els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir una

vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa l'educació i

seguretat viàries, ja que aquestes sortides promouen el coneixement dels drets i

deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte per les normes i els senyals

de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de prevenir els accidents de tràfic

i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències

a) Comunicació lingüística

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure

fets i fenòmens del món natural.

— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les

idees essencials de les secundàries.

— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament

correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis, argumentar

proves, definir conceptes, etc.

— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de

textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes

relacionats amb la matèria.

— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.

— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments matemàtics.



— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques bàsiques

i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement al llarg de

la història.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la

societat.

c) Competència digital

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.

— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i

intercanviar informació.

— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i alumnes

entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).

— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica

considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui

individualment o en grups.

— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que

ha d’aprendre.

— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les

oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar

l’aprenentatge amb èxit.

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i

avaluar-la.

— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.

— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:



— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i dels

debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes entenguin

l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i capacitat per

participar en les decisions que afecten la societat.

— La conscienciació sobre la importància d’implicar-se activament en la resolució de les

pertorbacions creades per l’espècie humana al medi ambient.

— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,

per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i

creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.

— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals

La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:

— El coneixement de la dimensió cultural de la ciència i l’aportació de les diferents

cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.

— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.

— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.

— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del

pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de

Cultura científica de 4t d’ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part



del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

(percentatges d'aigua en els organismes vius,

característiques dels planetes, etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

dades sobre diferents variables (pressions

atmosfèriques, incidència de malalties, usos de

l'aigua, etc.), així com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides

cel·lulars, distàncies a l’Univers...) i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(microscopis, lupes binoculars, balances de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb

l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d’ordinadors (aula informàtica)

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què

sap i del què ha d'aprendre.



- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)

de les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa

i esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals

o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper i la valoració positiva del seus valors estètics,

naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1 Plans d'actuació

El fet de no disposar hora de desdoblament setmanal i ser un grup nombrós (26

alumnes) suposa una dificultat afegida per atendre de forma individualitzada a tots els

alumnes. Però el fet de treballar en equip, realitzar debats i discusions pot contribuir a

fomentar la participació de tots i totes, de manera que es puguin fer visibles les



necessitats específiques de cada alumne i actuar així en conseqüència. La realització

d’activitats multinivell i tasques amb dificultat gradual també permeten atendre millor

la diversitat de l’alumnat.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i un

nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels estàndards

d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta programació

s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

1 octubre
Sortida camp

d'aprenentatge
d’Orient

Bus gratuït

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia

(Medi

ambient)

24 març
Visita al

centre de
recuperació

de fauna
(COFIB)

Bus gratuït

subvencionat

per

l’Ajuntament

d’Alcúdia

(Medi

ambient)
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.  Matèria:

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL   4t d’ESO

CURS 2021-2022

1. Seqüenciació de continguts

Bloc 1. Tècniques instrumentals bàsiques.

Continguts. Unitats didàctiques 1, 2, 3, 4 i 5.

Laboratori: organització, materials i normes de seguretat.

Utilització de les TIC per al treball experimental del laboratori.

Tècniques experimentals en física, química, biologia i geologia.

Aplicacions de la ciència en les activitats laborals.

Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Continguts. Unitats didàctiques 6 i 7.

Contaminació: concepte i tipus.

Contaminació del sòl.

Contaminació de l’aigua.

Contaminació de l’aire.

Contaminació nuclear.

Contaminació de residus. Nocions bàsiques i experimentals sobre química

ambiental.

Desenvolupament sostenible.

Bloc 3. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Continguts. Unitat didàctica 8.

Concepte d’R+D+I.

Importància per a la societat. Innovació.

Bloc 4. Projecte d’investigació.

Continguts. Unitat didàctica 9.

Projecte d’investigació.
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2. Objectius específics

Els objectius de la matèria són els següents:

1. Conèixer les normes bàsiques de seguretat i higiene en el laboratori, així com els

procediments de desinfecció habituals.

2. Tractar amb seguretat per a les persones i respecte per al medi ambient els

residus produïts al laboratori i contribuir en general a la millora de la reutilització i

del reciclatge dins el centre educatiu.

3. Efectuar mesures de manera precisa amb diferents aparells i instruments i

interpretar-ne els resultats.

4. Conèixer les principals biomolècules en els aliments.

5.Conèixer els diferents tipus de contaminants i els processos de tractament de

residus.

6. Valorar la importància de l’R+D+I en el procés de millora de la productivitat.

7. Desenvolupar les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i

la comunicació com a instrument de feina en la selecció, l’anàlisi i la interpretació de

textos científics senzills i de divulgació.

8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per

adquirir nous coneixements.

9. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a

aprendre propis del treball científic.

10. Adquirir hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

11. Reconèixer i valorar la importància de la ciència en conjunt en la millora dels

hàbits de salut i de consum i en la cura del medi ambient, necessària per fer

sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la

societat en què vivim.

3. Orientacions metodològiques:

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, encara marcada per la pandèmia per COVID-19,

condiciona en part la metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El

compliment de les normes de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes

seran clau per garantir la seva educació.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa,
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participativa i adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes

més directament relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els

mètodes que impliquen desenvolupar la capacitat de resoldre problemes,

mètodes de recerca i d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

Entre les activitats que s'empraran cal destacar el mètode d’aprenentatge

basat en problemes, les explicacions col·lectives i la feina

individualitzada, així com activitats al medi natural i l’ús de les

tecnologies de l’informació i la comunicació per facilitar la interacció

alumne/professor feina. Es promourà la realització d’activitats en petit grup

mantenint les mesures de seguretat, així com la realització d’experiències

pràctiques en el laboratori i sortides de camp. D'altra banda, es treballarà sempre

la integració dels aprenentatges posant de manifest les relacions amb la resta de

matèries i la seva vinculació amb la realitat.

A més, els alumnes participaran en el projecte Maristany, que es va

començar el curs 2016-17, juntament amb els alumnes de l’IES d’Alcúdia i del

Col·legi  la nostra Senyora de la Consolació.

El projecte Maristany forma part de la formació acadèmica dels alumnes de 4t

ESO que cursen l’assignatura de Ciències aplicades a l’activitat professional.

Consisteix en establir les bases per poder fer mesuraments sistemàtics, tant

fisicoquímics com biològics de la zona de Maristany, que estava pendent de ser

declarada zona ZEPA (Zona d’especial protecció d’aus) i que des del 19 de gener

del 2019 ja hi està declarada. Maristany és una zona humida de 48 hectàrees que

és d’especial interès per part de l’Ajuntament i d’alguns veins que volen conservar

aquest ecosistema tan valuós.

Pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tindran en compte tres aspectes rellevants:

 - Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de

cada unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un

enfocament totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i

la comprensió dels temes científics.

 - Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

 - Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball
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pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements

científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que

permeti als alumnes relacionar les Ciències Aplicades amb qüestions

científiques que corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper, de

forma interdisciplinar. Això permet que l’aprenentatge dels coneixements

científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre millor el

món que envolta els alumnes.

En aquest nivell es treballarà i amb la plataforma Google classroom, amb la

informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a pàgines web sobre Ciències

Aplicades. Els resums, esquemes i determinades activitats es faran al quadern de

l'alumne. D’altra banda, el dibuix, les il·lustracions i les animacions són un

element actiu a les classes que afavoreixen la retenció de coneixements. És per

això que sempre que sigui possible es faran servir medis audiovisuals per tal

d’assegurar l’assoliment dels objectius de la matèria d’una manera més pràctica i

il·lustrativa.

Enguany es torna a disposar d’una de les tres sessions setmanals a l'aula

específica, el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'ha

d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els

instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de

seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. Els

treballs pràctics i els treballs al laboratori són de gran rellevància en

l’ensenyament-aprenentatge de les ciències (experiments il·lustratius, exercicis

pràctics, experiments per contrastar hipòtesis, petites recerques, etc.) i faciliten

que els alumnes s’aproximin a la realitat del treball científic. Les pràctiques es

realitzarien per parelles, sempre mantenint la distància de seguretat i sense

compartir material.

S'inclouran també, sempre que sigui possible, treballs experimentals o

d’investigació per resoldre problemes mitjançant l’ús del mètode científic i

formar als alumnes en la recerca d’informació. Es realitzaran projectes de recerca

o metodologia per projectes a diferents unitats didàctiques, tot i que també es

realitzarà un projecte de recerca com a tal.
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RECURSOS

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per

això es prioritzaràn els que fomenten la participació activa dels alumnes i

permeten connectar els continguts científics amb la realitat més propera de

l'alumne. Entre ells, destacar:

● Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats, enllaços i

vídeos.

● Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).

● Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius,

recursos en xarxa)

● Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

etc. d’ús individual i previament desinfectats abans i desprès del seu ús)

● Material bibliogràfic ( dossier de classe, guies de camp, llibres de consulta,

etc.).

● Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi

natural.

Presentació de la matèria

A l’inici del curs es realitza la presentació de la matèria. Aquesta presentació

inclou:

- Explicació dels continguts més significatius de l’àrea i la seva distribució per

blocs, així com la seva temporalització.

- Criteris d’avaluació i de qualificació de la matèria.

- Indicacions de caràcter general com el material a utilitzar i les activitats

complementàries que es realitzaran.
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Mesures per controlar i millorar la correció ortogràfica i gramatical

L’alumne ha d’anar adquirint eines de millora de l’expressió gramatical i el rigor

científic. Per tal d’aconseguir aquest objectiu es seguiran les pautes següents:

1. Es faran activitats de redacció i comentari de textos científics.

2. Elaboració d’esquemes i resums dels principals continguts dels temes.

3. Es revisaran els quaderns dels alumnes.

4. Aquells treballs que s’hagin de lliurar així com els exàmens tendran uns

criteris de qualificació ben establerts que penalitzaran les faltes d’ortografia

i l’expressió escrita incorrecta.

Mesures per reforçar la comprensió lectora

Algunes activitats inclouran la lectura de texts perquè l’alumne extregui les idees

més importants del tema, respongui una sèrie de qüestions sobre el tema i en

doni una opinió crítica. És per això que durant el curs s’inclouen activitats de

lectura de texts científics, articles de divulgació o articles de la premsa diària

sobre alguna temàtica adient que pugui despertar l’interès de l’alumnat i al mateix

temps permeti adquirir una millor competència de comunicació lingüística.

Tractament de les TIC

La pràctica docent de les ciències actualment no es pot entendre sense la

utilització continuada de les TIC. És per això que es fan servir tot tipus de recursos

disponibles per tal de complementar les explicacions, aprofundir en determinats

coneixements i facilitar els objectius proposats.

Es fan servir tot tipus de material ja elaborat com projeccions d’imatges i

d’audiovisuals, activitats interactives amb l’ordinador i recerca d’informació a la

xarxa sobre diferents temàtiques. Els alumnes tenen un google classroom, una

aplicació online, a on hi ha apunts, activitats, vídeos i enllaços per consultar i

treballar els diferents continguts.
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3.2. Materials i recursos didàctics

Altres recursos - Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats, enllaços i vídeos.

- Chromebook de l’alumne (programa TAC).

- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb fundes.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre

4. Temporalització . Distribució i seqüenciació dels continguts

Temporització continguts CURS 4t ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 0. Introducció i

presentació.

UD4. Tècniques

experimentals al laboratori.

UD 7. La gestió dels

residus i el

desenvolupament

sostenible.

UD 1. Ciència i

coneixement científic

UD 5. La ciència en

l'activitat professional.

UD 8. R+D+I:recerca,

desenvolupament i

innovació

UD 2. La mesura.
UD 6. La contaminació i el

medi ambient.

UD 9. Projecte de

recerca.

UD 3. El laboratori .
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5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

La matèria de ciències aplicades a l’activitat professional al 4t curs d’ESO és

una matèria d'opció pels alumnes que no cursen l’assignatura de biologia, es

tracta d'un grup molt heterogeni en quant a interessos i motivacions.

L’atenció a la diversitat es durà a terme mitjançant la realització d’activitats

molt diverses i amb un grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns

continguts mínims a tots els alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes

més avantatjats. Al final de cada unitat didàctica es realitzaran també activitats

de reforç per tal de consolidar els coneixements adquirits i contribuir a que ho

facin aquells alumnes amb més dificultats. I per aquells alumnes més avançats es

disposarà sempre d'activitats d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació

per l'assignatura i promoure el seu aprenentatge.

En el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de suport

educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els

objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

En el grup de quart d'ESO de ciències aplicades no hi haurà cap hora setmanal

desdoblada amb un professor de la matèria, aquest curs hi ha 20 alumnes

matriculats. Això dificulta l’atenció individualitzada de tots els alumnes, en

especial aquells amb necessitats educatives especials i les sortides a Maristany.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha

comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i

sempre es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les

activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del
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currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de

la unitat més ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.

6. AVALUACIÓ.

6.1 Criteris d’avaluació. Estàndars d’aprenentatge avaluables.

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.

BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES

1. Emprar correctament els materials i els productes del laboratori.

1.1. Determina el tipus d’instrumental de laboratori necessari segons el

tipus d’assaig que faci.

2.Complir i respectar les normes de seguretat i higiene del laboratori.

2.1. Reconeix i compleix les normes de seguretat i higiene que regeixen

en les feines de laboratori.

3. Contrastar algunes hipòtesis basant-se en l’experimentació, la recopilació de

dades i l’anàlisi de resultats.

3.1. Recull i relaciona dades obtingudes per diferents mitjans per

transferir informació de caràcter científic.

4. Aplicar les tècniques i l’instrumental apropiats per mesurar magnituds.

4.1. Determina volums, masses i temperatures fent servir assajos de

tipus físic o químic.

5. Preparar dissolucions de diversa índole, utilitzant estratègies pràctiques.

5.1 Decideix quin tipus d’estratègia pràctica és necessari aplicar per

preparar una dissolució concreta.

6. Separar els components d’una mescla emprant les tècniques instrumentals

apropiades.

6.1. Estableix quin tipus de tècniques de separació i purificació de substàncies

s’han d’utilitzar en algun cas concret.

7. Predir quin tipus de biomolècules són presents en diferents tipus d’aliments.

7.1. Discrimina quins tipus d’aliments contenen diferents biomolècules.

8. Determinar quines tècniques habituals de desinfecció cal emprar segons l’ús

que es faci del material instrumental.

8.1. Descriu tècniques i determina l’instrumental apropiat per als

processos quotidians de desinfecció.
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9. Precisar les fases i els procediments habituals de desinfecció de materials d’ús

quotidià als establiments sanitaris, d’imatge personal, de tractaments de

benestar i en les indústries i locals relacionats amb les indústries alimentàries i

les seves aplicacions.

9.1. Decideix sobre mesures de desinfecció de materials d’ús quotidià en

diferents tipus d’indústries o de mitjans professionals.

10. Analitzar els procediments instrumentals que s’utilitzen en diverses indústries

com l’alimentària, l’agrària, la farmacèutica, la sanitària, d’imatge personal, etc.

10.1. Relaciona diferents procediments instrumentals amb la seva aplicació en

el camp industrial o en el de serveis.

11. Contrastar les possibles aplicacions científiques en els camps professionals

directament relacionats amb el seu entorn.

11.1. Assenyala diferents aplicacions científiques en camps de l’activitat

professional del seu entorn.

BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

1. Precisar en què consisteix la contaminació i categoritzar-ne els tipus més

representatius.

1.1. Empra el concepte de contaminació aplicat a casos concrets.

1.2. Discrimina els diferents tipus de contaminants de l’atmosfera, així com

l’origen i els efectes.

2. Contrastar en què consisteixen els diferents efectes mediambientals com

ara la pluja àcida, l’efecte hivernacle, la destrucció de la capa d’ozó i el canvi

climàtic.

2.1. Categoritza els efectes mediambientals coneguts com a pluja àcida,

efecte hivernacle, destrucció de la capa d’ozó i canvi climàtic global i en

valora els efectes negatius per a l’equilibri del planeta.

3. Precisar els efectes contaminants que es deriven de l’activitat industrial i

agrícola, principalment sobre el sòl.

3.1. Relaciona els efectes contaminants de l’activitat industrial i agrícola

sobre el sòl.

4. Precisar els agents contaminants de l’aigua i informar sobre el

tractament de depuració d’aquesta. Recopilar dades d’observació i

experimentació per detectar contaminants en l’aigua.
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4.1. Discrimina els agents contaminants de l’aigua, en coneix el tractament i

dissenya algun assaig senzill de laboratori per detectar-los.

5. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, reflexionar sobre la

gestió dels residus nuclears i valorar críticament la utilització de l’energia

nuclear.

5.1. Estableix en què consisteix la contaminació nuclear, analitza la gestió dels

residus nuclears i argumenta sobre els factors a favor i en contra de l’ús de

l’energia nuclear.

6. Identificar els efectes de la radioactivitat sobre el medi ambient i la seva

repercussió sobre el futur de la humanitat.

6.1. Reconeix i distingeix els efectes de la contaminació radioactiva sobre el

medi ambient i la vida en general.

7. Precisar les fases procedimentals que intervenen en el tractament de residus.

7.1. Determina els processos de tractament de residus i valora

críticament la recollida selectiva d’aquests.

8. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la seva

repercussió en l’àmbit familiar i social.

8.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de

recursos materials.

9. Fer servir assajos de laboratori relacionats amb la química ambiental, conèixer

què és una mesura de pH i com s’empra per controlar el medi ambient.

9.1. Formula assajos de laboratori per conèixer aspectes desfavorables del

medi ambient.

10. Analitzar i contrastar opinions sobre el concepte de desenvolupament

sostenible i les seves repercussions per a l’equilibri mediambiental.

10.1. Identifica i descriu el concepte de desenvolupament sostenible. Enumera

possibles solucions al problema de la degradació mediambiental.

11. Participar en campanyes de sensibilització, en l’àmbit del centre educatiu,

sobre la necessitat de controlar l’ús dels recursos energètics o d’un altre tipus.

11.1. Aplica amb els companys mesures de control d’utilització dels

recursos i hi implica el mateix centre educatiu.

12. Dissenyar estratègies per donar a conèixer als companys i persones properes

la necessitat de mantenir el medi ambient.

12.1. Planteja estratègies de sostenibilitat en l’entorn del centre.
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BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

1. Analitzar la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat i

l’augment de la competitivitat en el marc globalitzador actual.

1.1. Relaciona els conceptes de recerca, desenvolupament i innovació.

Contrasta les tres etapes del cicle R+D+I.

2. Investigar, argumentar i valorar sobre tipus d’innovació, ja sigui en

productes o en processos, valorant críticament totes les aportacions que s’hi

fan ja sigui d’organismes estatals o autonòmics o d’organitzacions de

diversa índole.

2.1. Reconeix tipus d’innovació de productes basada en la utilització

de nous materials, noves tecnologies, etc., que sorgeixen per donar

resposta a noves necessitats de la societat.

2.2. Enumera quins organismes i administracions fomenten l’R+D+I en

l’àmbit estatal i autonòmic.

3. Recopilar, analitzar i discriminar informació sobre diferents tipus d’innovació

en productes i processos, a partir d’exemples d’empreses capdavanteres en

innovació.

3.1. Precisa com la innovació és o pot ser un factor de recuperació econòmica d’un

país.

3.2. Enumera algunes línies d’R+D+I que hi ha actualment per a les

indústries químiques, farmacèutiques, alimentàries i energètiques.

4. Empra adequadament les TIC per cercar, seleccionar i processar la

informació en la investigació o l’estudi que relacioni el coneixement científic

aplicat a l’activitat professional.

BLOC 4. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies de treball

científic.

1.1 Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.

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

l’observació i l’argumentació.

2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.

3. Discriminar i decidir sobre les fonts d’informació i els mètodes usats per

obtenir-la.
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3.1. Empra diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar

i presentar les seves investigacions.

4. Participar, valorar i respectar la feina individual i en grup.

4.1. Participa, valora i respecta la feina individual i de grup.

5. Presentar i defensar en públic el projecte d’investigació duit a terme.

5.1. Dissenya petits treballs d’investigació sobre un tema d’interès

científic i tecnològic, animals i/o plantes, els ecosistemes de l’entorn o

l’alimentació i la nutrició humana per presentar-los i defensar-los a l’aula.

5.2. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les

conclusions de les seves investigacions.

6.2 Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant els següents instruments:

- Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc

temàtic.

- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern

s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les

activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al

llarg de la unitat.

- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la

feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs,

en grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els

continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. La realització de

treballs en grup dependrà de la situació sanitària i complint en tot moment les

mesures sanitàries pel que fa a distància social.

- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a

la pissarra i l'explicació dels treballs.
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La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 60%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 30%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o

actitud)  haurà de ser igual o superior a 4.

- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a

entregar de la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre

la nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal

d’aconseguir millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà

de ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica (o missió)

s'obtingui una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació

d'aquests continguts per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana

final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la

nota de cada avaluació sigui igual o superior a 4.

6.3 Procediments d’avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats

seran els següents:
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● L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una

qualificació numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per

assegurar un bon aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer

mitjançant la revisió d’informacions del curs anterior, quan sigui possible,

juntament amb l’execució d’una prova inicial escrita.

● Al llarg i després de cada unitat didàctica el professor valorarà el resultat de

l'estat del quadern de l'alumne, les tasques diàries, així com els exàmens.

En cas que es detectin mancances en algun alumne concret el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim

a l'abast (agenda, telèfon, entrevista personal...) i s'intentarà aconseguir la

col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar

alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne

una ACI adequada al seu nivell competencial. Si les mancances es detecten

en un grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en

la metodologia.

● Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats

obtinguts i proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per

millorar el rendiment del grup.

Dins de cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació

inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a

poder fer mitjana.

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana

final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan

la nota de cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

JUNY

* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les

alumnes que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès

una avaluació es podrà recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en

una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera

que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.
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SETEMBRE

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una

convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs,

els alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé

presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament

preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de

salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de

l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar

les proves escrites de forma presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge

aplicats seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una

qualificació numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per

assegurar un bon aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la

revisió d’informacions del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb

l’execució d’una prova inicial escrita (individual o en grup).

- Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la regulació
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i revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació com a

simple finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes

per a la seva millora.

En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a

l'abast (agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà

aconseguir la col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat

d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne

una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del

departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el

professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

- Avaluació sumativa: Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi

dels resultats obtinguts (exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures

correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment dels alumnes. Està

relacionada amb la qualificació final, ja que avalua el procés global.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Al tractar-se d’una assignatura de 4t d’ESO, no hi ha alumnes que la duguin

pendent.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

Veure PGA.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Des de la matèria de Ciències aplicades es treballa en profunditat la comprensió

lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de

l'informació i la comunicació.

La competència digital es promou mitjançant l’ús de Google Classroom com a

plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines de Google (correu de

centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a la realització de

tasques quotidianes. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com

des de totes les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut segueix éssent clau per tal
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d’entendre la situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat

derivades de la pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les

aules. En la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu,

tal i com es fa habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat

de realitzar activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups

estables, com a les visites que es realitzaran de forma periòdica a Maristany). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte

i de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així

com evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que

suposin discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal

l'aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els

àmbits de la vida personal, familiar i social, així com els valors que sustenten la

llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el

respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, i el rebuig a

qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la

iniciativa, la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La

realització de sortides a Maristany on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de

l'activitat física contribueixen a garantir una vida activa, saludable i autònoma. I

en aquestes sortides també es treballa l'educació i seguretat viàries, ja que en

sortides a peu o en bicicleta promouen el coneixement dels drets i deures dels

alumnes com a usuaris de les vies, el respecte per les normes i els senyals de

tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de prevenir els accidents de

tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.
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Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:

a) Comunicació lingüística

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per

descriure fets i fenòmens del món natural.

— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció

de les idees essencials de les secundàries.

— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament

correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,

argumentar proves, definir conceptes, etc.

— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització

de textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos

problemes relacionats amb la ciència.

— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.

— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments

matemàtics.

— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques

bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el

coneixement al llarg de la història.

— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.

— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes,

l’observació, el contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer

prediccions i prendre decisions.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la

societat.

— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.

— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la

conservació del medi ambient.
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— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes

binoculars, balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir

informació o dades.

c) Competència digital

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.

— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i

intercanviar informació relacionada amb la ciència.

— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i

alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).

— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera

crítica considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui

individualment o en grups.

— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el

que ha d’aprendre.

— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les

oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar

l’aprenentatge amb èxit.

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la

i avaluar-la.

— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.

— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques

La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme

fomentant:
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— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i

dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes

entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió

pròpia i capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.

— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la

responsabilitat que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els

principis del desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.

— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i

fonamentades, per poder participar en les principals controvèrsies de la societat

actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i

creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.

— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals

La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme

fomentant:

— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i

l’aportació de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.

— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.

— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.

— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució

del pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la

matèria de ciències aplicades a l’activitat professional de 4t d'ESO en el nostre

centre:

COMPETÈNCIA

CLAU

COM ES TREBALLA
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Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part

del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

sobre diferents variables, així com la seva

interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació

de fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(microscopis, lupes binoculars, balances de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb

l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència

digital

Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors personals/aula informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

Aprendre a

aprendre

Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap

i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)

de les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit

d’iniciativa i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin

individuals o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper (zones humides de Maristany, s'Albufera etc.)

i la valoració positiva del seus valors estètics, naturals i

culturals.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

Com ja he comentat anteriorment no hi ha cap de les tres hores setmanals

desdoblada amb un altre professor. Per això, es realitzarà sempre que sigui

possible en tot el grup classe, les pràctiques de laboratori que es puguin dur a

terme amb un grup elevat d’alumnes (20 alumnes). També això dificultarà

l’atenció individualitzada de l’alumnat.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Els criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars, s’empraran els

criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims en aquesta

programació. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja

diagnosticats es realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la

seva problemàtica i d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn

emocional, etc.). Per als alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el

cas que desconeguin les 2 llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament

curricular de 2 o més cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir

els objectius de l'etapa, es faran adaptacions curriculars significatives. Els

estàndards d'aprenentatge seran la base per considerar si l'alumne té assolits els

objectius de l'assignatura. A partir dels estàndards d’aprenentatge marcats com a

mínims per al seu nivell en aquesta programació s'elaboraran els objectius

adaptats que permetran decidir si supera la matèria o no.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns

alumnes pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació,

realitzar adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el

model per a alumnat NO NESE elaborat pel centre.
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10. Activitats complementàries i extraescolars.

Ciències Aplicades

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2na

Avaluació

Preu 3a

Avaluació

Preu

16 novembre

Visita  AEMET

amb

Tecnologia

Gratuïta

(bus

subvencionat

Medi Ambient,

Ajuntament

Alcúdia)

Visita a Son

Real amb

Tecnologia

amb el

fotògraf

Sebastià

Torrens

Gratuïta

(bus

subvencionat

Medi

Ambient,

Ajuntament

Alcúdia)

Durant tot el curs es duran a terme mensualment diferents visites a la zona

humida de Maristany, per recullir dades dels diferents paràmetres físico-químics,

utilitzant el multiparamètric hídric i també fer el recompte d’ocells de la zona,

utilitzant els prismàtics i les fitxes de classificació. Els alumnes anotaràn al seu

quadern de camp les dades preses i després les passaran a les graelles

corresponents del drive, per poder compartir-les amb els alumnes dels altres dos

centres d’Alcúdia, l’IES Alcúdia i la Nostra Senyora de la Consolació.

Dates de les visites a Maristany per aquest curs escolar 2021-22

El calendari de visites programades per aquest curs es detalla a continuació.
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Les visites a Maristany es duràn a terme els dimecres, de les 9:50 a les 12:15

aprofitant l’hora de tecnologia, l’hora de ciències aplicades i els dos patis, així

disposam de 2 hores i 25 minuts per realitzar les visites.

Anirem a peu fins a Maristany, pel camí recullirem els prismàtics i el

multiparamètric , ferem les mesures pertinents a les tres zones d’estudi, també es

realitzarà el recompte d’ocells i tornarem a peu al institut.

També durant les visites es realitzaran dibuixos naturalistics i/o fotografies de

plantes i ocells.

Després de cada visita els alumnes passaran les dades obtingudes al drive comú

que tenim els tres centres.

Calendari de visites programades:

13 d’octubre

10  de novembre

1  de desembre

12  de gener

9  de febrer

16  de març

6 d’abril

11 de maig

8 de juny
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE FÍSICA I QUÍMICA 2n d’ESO

1. Seqüenciació de continguts per cursos

Continguts de 2n d’ESO

Bloc Continguts

1. L’activitat

científica

1. Etapes del mètode científic.

2. Les magnituds del sistema internacional.

3. El laboratori.

4. El projecte d’investigació i les TIC.

2. La matèria

1. Propietats de la matèria.

2. Estats físics de la matèria.

3. La teoria cineticomolecular.

4. Sòlids i líquids

5. Gasos

6. Canvis d’estat.

7. Substàncies pures i mescles.

8. Mescles d’especial interès: dissolucions aquoses, aliatges i

col·loides.

9. Mètodes de separació de mescles.

4. El moviment

i les forces

1. Velocitat mitjana

2. Velocitat instantània

3. Acceleració

4. Les forces.

5. Efectes.

6. Màquines simples.

7. Forces de la naturalesa

5. Energia

1. Energia. Unitats.

2. Formes d’energia.

3. Transformacions de l’energia i la seva conservació.

4. Fonts d’energia.

5. Ús racional de l’energia.
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6. Energia tèrmica.

7. La calor i la temperatura.

Els continguts del bloc 1 sobre l’ús del laboratori i projecte d’investigació es

treballaran de forma transversal al llarg de les diferents unitats didàctiques.

2. Objectius específics de l'àrea.

Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:

1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i

que forma part del concepte universal de cultura.

2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions

entre ells.

3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes

i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis,

experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de

conclusions.

4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el

material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.

5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.

6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la

comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.

7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a

aprendre propis del pensament científic.

8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per

adquirir nous coneixements.

9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits

de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per

fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la

societat en què vivim.
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3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, en plena pandèmia per COVID-19, condiciona la

metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El compliment de les normes

de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes seran clau per garantir la seva

educació. La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa,

participativa i adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més

directament relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que

impliquen desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca

i d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la

comunicació.

Entre les activitats que s'empraran cal destacar el mètode d’aprenentatge basat

en problemes, les explicacions col·lectives i la feina individualitzada i l’ús de

les tecnologies de l’informació i la comunicació per facilitar la interacció

alumne/professor feina. Es promourà la realització d’activitats en petit grup mantenint

les mesures de seguretat. D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels

aprenentatges posant de manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva

vinculació amb la realitat.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tindran en compte tres aspectes rellevants:

 - Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

 - Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

 - Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball

pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements

científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que

corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que

l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i
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sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.

En aquest nivell es treballarà amb el llibre digital de l’editorial Science Bits, on

apareixen els principals continguts de la unitat i les activitats a realitzar, i amb la

plataforma Google classroom, amb la informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a

pàgines web sobre Física i química. Els resums, esquemes i determinades activitats es

faran al quadern de l'alumne.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que

afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es

faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la

matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

Es disposa d’una de les tres sessions setmanals a l'aula específica, el laboratori,

que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li

que utilitzi adequadament el material i els instruments de mesura més freqüents, així

com que adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva manipulació i que

tingui cura de netejar-los. Els treballs pràctics i els treballs al laboratori són de gran

rellevància en l’ensenyament-aprenentatge de les ciències (experiments il·lustratius,

exercicis pràctics, experiments per contrastar hipòtesis, petites recerques, etc.) i

faciliten que els alumnes s’aproximin a la realitat del treball científic.

S'inclouran també, sempre que sigui possible, treballs experimentals o

d’investigació per resoldre problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als

alumnes en la recerca d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia

per projectes a diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte

de recerca com a tal.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

Materials didàctics
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Nivell 2n ESO

Llibre de text Llibre digital de Física i química de 2n d’ESO, Editorial Science Bits

ISBN: 9788412213317

Altres

recursos

- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats, enllaços i

vídeos.

- Tauleta o Chromebook de l’alumne (programa TAC).

- Quadern grapat de quadres mida DIN A4 o arxivador amb fundes.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o

al departament.

4. Temporalització.

Temporalització 2 ESO

1a Avaluació

UD 0. Introducció.

UD 1. Què és ciència (magnituds i unitats de mesura).

UD 2. Massa, volum i densitat.

2a Avaluació

UD 3. Canvis d’estat.

UD 4. Substàncies pures i mescles.

UD 5. Moviment.

3a Avaluació



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Física i química

UD 6. Forces.

UD 7. Energia.

UD 8. Calor i temperatura.

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Física i química

és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre

els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i

totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la

mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran

al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest

sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental i

això s’aconsegueix amb la realització de proves inicials competencials durant els

primers dies de classe.

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments
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En el nivell de Física i química de 2n d'ESO hi haurà una hora setmanal desdoblada

amb un professor de la matèria, en la que una meitat del grup durà a terme

experiències i pràctiques de laboratori, mentre que la resta del grup podrà realitzar

activitats de reforç i consolidació en un grup més reduït. Així s'aconsegueix una

atenció més individualitzada per a tots els alumnes, en especial aquells amb

necessitats educatives especials.

5.2. Mesures de reforç i ampliació

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots (enguany respectant en tot

moment les mesures de seguretat sanitàries). Com s'ha comentat anteriorment, es

realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un repàs exhaustiu

just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació i EAA

Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta, contemplats en

el present curs:

Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 2n d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

UD. 1

Què és

ciència ?

Magnituds

i unitats

1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians emprant

teories i models científics.

1.2. Registra observacions, dades i resultats de manera organitzada i

rigorosa, i els comunica de forma oral i escrita utilitzant esquemes, gràfics,

taules i expressions matemàtiques.
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3. Conèixer els procediments científics per determinar magnituds.

3.1. Estableix relacions entre magnituds i unitats emprant,

preferentment, el sistema internacional d’unitats.

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.

4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en

l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i n’interpreta el

significat.

4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap com

s’empren per dur a terme experiències respectant les normes de

seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació preventives.

5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu

que apareix en publicacions i mitjans de comunicació.

5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un

text de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes

utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat.

5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i

objectivitat del flux d’informació existent a Internet i altres mitjans digitals.

6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en

pràctica l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC.

6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema objecte d’estudi

aplicant el mètode científic, i emprant les TIC per cercar i seleccionar

informació i presentar conclusions.

6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual i en

equip.

UD. 2

Massa,

volum i

densitat

UD. 3

Els estats

de la

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
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matèria. d’un sòlid i calcula la seva densitat.

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.

SEGONA AVALUACIÓ

UD. 4

Substànci

es pures i

mescles

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.*

UD. 5

Moviment

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
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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. 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.

TERCERA AVALUACIÓ

UD. 6

Forces

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.

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.

UD. 6

Forces

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.
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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.

UD. 7

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.

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. (Es veu en el tema d’energia)

5. Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les
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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.

UD. 9

Calor i

temperatu

ra

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.
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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.

6.2. Criteris de qualificació 2n d’ESO

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant els següents instruments:

- Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de

l'examen o durant les sessions de desdoblament. Del quadern s’avaluaran els

següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció

dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina

realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en

grup o individuals, que es puntuaran. Poden ser treballs entregats en mà al professor

(informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.) o entregats de forma

digital. En els treballs es tindran en compte els continguts de la matèria, el format de

presentació i l'ortografia.

- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la

pissarra i l'explicació dels treballs.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 60%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 30%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o actitud)

haurà de ser igual o superior a 4.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Física i química

- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de

la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica (o missió) s'obtingui

una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests

continguts per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

- Es farà una recuperació global al mes de juny per a les alumnes que duguin 2 o

més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès una avaluació es podrà

recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i en

l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els

percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
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alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge de la matèria. Per a l’avaluació inicial es revisaran les informacions del

curs anterior (informe personal de l’alumne), i es realitzarà una prova inicial escrita de

caire competencial. Aquesta avaluació servirà per prendre decisions relatives al

desenvolupament del currículum, prioritzant-ne els aspectes essencials i aquells que

caldrà reforçar, així com adoptar mesures de suport per aquell alumnat que ho

necessiti.

- Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la regulació i

revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació com a simple

finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes per a la

seva millora.

En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast
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(agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà aconseguir la

col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna

mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada

al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del departament

d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor

valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts

(exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures correctores que consideri

oportunes per millorar el rendiment dels alumnes.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

L’assignatura de Física i química es cursa per primera vegada a segon d’ESO, per

tant, no hi pot haver cap alumne amb l’assignatura pendent.

6.5. Criteris de promoció.

D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27

de juliol de 2020, recull que, atesa la situació excepcional que la pandèmia de

COVID-19 representa, als estudis d'ESO, s'haurien d'aplicar els criteris més favorables

a la promoció dels alumnes (que l’alumne pugui seguir amb èxit el curs següent, que

tingui expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva

evolució acadèmica), que figuren a l'apartat 2 de l'article 18 del Decret 34/2015.

En el cas que el Ministeri d'Educació i Formació Professional aprovés un canvi a la

normativa que modifiqui els criteris de promoció i/o titulació, es publicarà una nova

resolució per adaptar la normativa i aquesta programació didàctica podrà veure’s

modificada.

7. Ensenyaments globalitzats. (Transversalitat)

La competència digital es promou mitjançant l’ús de Google Classroom com a

plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines de Google (correu de

centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a la realització de

tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital amb activitats

autocorregibles que facilitaria la realització de tasques telemàtiques i en el qual

l’alumne pot trobar els continguts bàsics de l’assignatura explicats de forma
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interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com des de totes

les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut segueix éssent clau per tal d’entendre

la situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de

la pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
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8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.

El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les

competències bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més

qualitativa amb el reconeixement i la utilització dels instruments i el material de

laboratori; i a quart, fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors,

l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i

l’aplicació de principis i lleis.

Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i

expressió tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.

L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència

d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la

competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.

Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria, es

treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i

tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,

analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara

simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...).

I com que també al bloc cinquè al primer cicle de l’educació secundària obligatòria

i al blocs tercer i quart del quart curs es proposen treballs experimentals, a part de la

competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, es treballen

les competències digital, d’aprendre a aprendre i en comunicació lingüística.

Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions

del professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió

industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les

Illes Balears.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria

de Física i química de segon d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA

CLAU
COM ES TREBALLA

Comunicació Es treballa mitjançant:
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lingüística - La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part del

professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del vocabulari

específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin petites

tasques diàries o treballs més elaborats, de manera individual o

conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (valors de

temperatura, pressions, forces, velocitat,  etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades sobre

diferents variables (variació de la velocitat en funció del temps,

etc.), així com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques (balances de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb l'objectiu de

fer prediccions i prendre decisions.

Competència

digital

Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera crítica

mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar produccions

escrites (documents de text, presentacions digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

- La utilització del llibre digital de Science Bits, amb activitats

interactives i autocorregibles.
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Aprendre a

aprendre

Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap i del

què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip) de les

proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades amb

la síntesi i organització de la informació (mapes conceptuals,

esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i

cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva influència

social i ètica, per tal d'aconseguir que els alumnes siguin

ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit

d’iniciativa i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals o en

grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi procés

d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el més

proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta, etc.) i la
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valoració positiva del seus valors estètics, naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

Els grups de Física i química de 2n d’ESO hi ha, com s’ha esmentant anteriorment,

una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria. Aquesta hora

s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del grup du a

terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de reforç i

consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més

individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes amb

necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de

laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així

atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els

alumnes amb necessitats educatives especials.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Els criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars corresponen als criteris

d’avaluació i estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims en aquesta

programació.

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin

les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es

faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la

base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.
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10. Activitats complementàries i extraescolars

Les sortides previstes són les següents:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

Albufera en bicicleta

(FIQ-EF)

2 dies pendent

determinar

Gratuït Caixa Fòrum

Energia i Mates

(FIQ-MATES)

2 dies pendent

determinar

Pendent
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 3r d’ESO

1. Seqüenciació de continguts

Continguts de 3r d’ESO

Bloc Continguts

1. El mètode

científic.

1. Estudi de la Física i la Química.

2. Etapes del mètode científic.

3. El sistema internacional d’unitats. Magnituds fonamentals i

derivades. Notació científica. Canvis d’unitats.

4. El laboratori. Instruments de mesures. Mesures directes i

indirectes.

2. Els sistemes

materials.

1. Propietats de la matèria.

2. Estats d’agregació de la matèria.

3. La teoria cinètic-molecular: propietats dels estats

d’agregació i dels canvis d’estat.

4. Els gasos: variables que condicionen l’estat d’un gas. Lleis

dels Gasos

5. Canvis d’estat.

6. Estructura atòmica.

3. L’àtom i els

models atòmics.

1. Els àtoms. Els models atòmics.

2. Característiques de l’àtom. Partícules subatòmiques. Els

isòtops.

4. L’àtom i la taula

periòdica.

1. Característiques dels àtoms.

2. Els isòtops i la radioactivitat.

3. Àtoms amb càrrega elèctrica.

4. Classificació dels elements químics.

5. La taula periódica.

6. Els elements químics a la natura.
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5. Unions d’àtoms.

1. Agrupacions d’àtoms.

2. Les fórmules químiques. Càlculs amb fórmules químiques.

3. La quantitat de substància: el mol.

6. Formulació

inorgànica.

1. Criteris bàsics de formulació.

2. Els compostos binaris. Els òxids.

3. Els compostos binaris. Els hidrurs.

4. Els compostos binaris. Els hidràcids.

5. Els compostos binaris. Les sals binàries.

7. Reaccions

químiques.

1. Canvis físics i canvis químics.

2. La reacció química. Productes i reactius.

3. La teoria de les col·lisions.

4. La velocitat de reacció.

5. La llei de conservació de la massa.

6. Càlculs estequiomètrics senzills. Les equacions químiques.

7. L’energia de les reaccions químiques.

8. Tot és

química.

1. Els àcids i les bases.

2. Reaccions químiques importants.

3. La química i els materials.

4. Els impactes mediambientals d’algunes espècies

químiques.

2. Objectius específics de l'àrea.

Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:

1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i

que forma part del concepte universal de cultura.

2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions

entre ells.

3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes

i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis,
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experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de

conclusions.

4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el

material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.

5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.

6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de l’informació i la

comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.

7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a

aprendre propis del pensament científic.

8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per

adquirir nous coneixements.

9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits

de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per

fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la

societat en què vivim.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, en plena pandèmia per COVID-19, condiciona la

metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El compliment de les normes

de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes seran clau per garantir la seva

educació.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i

l’ús habitual de les tecnologies de l'informació i la comunicació. Entre les activitats que

s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions

col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina al laboratori,

les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-22

Programació didàctica. Departament de Física i química

per facilitar la interacció alumne/professor.

Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les

relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.

A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per

projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor

faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta

metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina

cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i

assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es

necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.

Sovint es treballarà cooperativament en petit grup. Així, pel que fa al disseny de les

activitats proposades per aquesta àrea i nivell es tindran en compte tres aspectes

rellevants:

● Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

● Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

● Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i

de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i

d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que

corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que

l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i

sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.

En la matèria de física i química de 3r d'ESO es treballarà seguint el classroom de

l’assignatura on trobam la teoria de classe, enllaços, activitats interactives i entrega

de tasques, fotocòpies o fitxes de consulta i activitats, així com amb el llibre digital de
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Science Bits.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que

afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es

faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la

matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca

d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a

diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com

a tal a cada un dels dos nivells.

Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia per projectes, tot i que seran

exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del projecte

es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens (70% de la nota de la unitat).

La metodologia seguirà l’explicat anteriorment amb les següents consideracions. En

aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions setmanals a

l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es dedicaria al

treball pràctic experimental. En el present curs, les pràctiques es realitzarien

d’acord amb les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de COVID-19. S'ha

d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els instruments

de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de seguretat necessàries

en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

● Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

● Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules

virtuals, recursos en xarxa)

● Material de laboratoris (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

reactius químics, etc.)
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● Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).

● Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides.

Materials didàctics

Nivell 3r ESO

Llibre de text Llibre digital Física i Química 3r ESO de Science Bits.

Recursos - Chromebook ( tauleta en el cas dels alumnes repetidors).

- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb

fundes.

- Grup de Google Classroom.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la

premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la

matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca

del centre o al departament.

4. Temporalització.

Temporalització 3 ESO

1a Avaluació

0. Introducció i presentació

1. El mètode científic

2. Els sistemes materials

3. L’àtom i els models atòmics
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2a Avaluació

4. L’àtom i la taula periòdica

5. Unions d’àtoms

6. Formulació inorgànica

3a Avaluació

7. Les reaccions químiques

8. Tot és química

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Física i química

és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre

els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’assoleixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i totes

en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la mateixa

classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran al mateix

nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest sentit, el

diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
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5.1. Desdoblaments

En aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions

setmanals a l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es

dedicaria al treball pràctic experimental. En el present curs, les pràctiques es

realitzarien d’acord amb les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de

COVID-19. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i

els instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de

seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. La

coordinació amb Física i química de 3r d'ESO es deu a que una de les hores de

lliure disposició del centre s'ha donat de forma compartida a ambdues

matèries, de forma que durant la primera meitat del curs Física i química disposa de

3 sessions setmanals (mentre que Biologia i geologia només en té dues), i la segona

part del curs Biologia passa a tenir-ne tres i Física i química en fa dues.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeteixi apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha

comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre

es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació i EAA.

(EAA mínims en negreta)

Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 3r d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

UD. 1 1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.
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El mètode

científic

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians

emprant teories i models científics.

1.2. Registra observacions, dades i resultats de manera organitzada i

rigorosa, i els comunica de forma oral i escrita utilitzant esquemes,

gràfics, taules i expressions matemàtiques.

2. Valorar la investigació científica i el seu impacte en la

indústria i en el desenvolupament de la societat.

2.1. Relaciona la investigació científica amb les aplicacions

tecnològiques en la vida quotidiana.

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.

4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en

l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i

n’interpreta el significat

4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap

com s’empren per dur a terme experiències respectant les

normes de seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació

preventives.

5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter

divulgatiu que apareix en publicacions i mitjans de comunicació.

5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un text

de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes utilitzant

el llenguatge oral i escrit amb propietat.

5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i

objectivitat del flux d’informació existent a Internet i altres mitjans

digitals.

6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en

pràctica l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC.

6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema

objecte d’estudi aplicant el mètode científic, i emprant les TIC

per cercar i seleccionar informació i presentar conclusions.

6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual i en

equip.
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UD. 2

Els

sistemes

materials

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.

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.

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.

UD. 3

L’àtom i els

models

atòmics

6. 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.

6.1. Representa l’àtom, a partir del nombre atòmic i el nombre

màssic, emprant el model planetari.

6.2. Descriu les característiques de les partícules subatòmiques

bàsiques i la seva localització a l’àtom.

6.3. Relaciona la notació amb el nombre atòmic, el nombre màssic𝑍𝐴𝑋
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determinant el nombre de cada una dels tipus de partícules

subatòmiques bàsiques.

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

7.1. Explica en què consisteix un isòtop i comenta aplicacions dels

isòtops radioactius, la problemàtica dels residus originats i les

solucions per gestionar-los.

SEGONA AVALUACIÓ

UD 4.

L’àtom i la

taula

periòdica

8. Interpretar l’ordenació dels elements a la taula periòdica i

reconèixer els més rellevants a partir dels seus símbols.

8.1. Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i

períodes a la taula periòdica.

8.2. 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 com a referència el gas noble més pròxim.

UD. 5

Unions

d’àtoms

9. Conèixer com s’uneixen els àtoms per formar estructures més

complexes i explicar les propietats de les agrupacions resultants.

9.1. 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.

9.2. 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.

10. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre elements i compostos

en substàncies d’ús freqüent i conegut.

10.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen

substàncies d’ús freqüent, classificant-les en elements o

compostos, basant-se en la seva expressió química.

10.2. 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.

UD. 6 11. Formular i anomenar compostos binaris seguint les normes IUPAC.
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Formulació

inorgànica

11.1. Utilitza el llenguatge químic per anomenar i formular

compostos binaris seguint les normes IUPAC.

TERCERA AVALUACIÓ

UD. 7

Reaccions

químiques

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.

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
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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.

UD. 8

Tot és

química

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.

L’energia

elèctrica

Aquesta part del currículum l’imparteix l’assignatura de Tecnologia

(es coordina a principi de curs).

6.2. Criteris de qualificació 3r ESO

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
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● Proves o exàmens: Normalment es farà un examen després de cada unitat o

bloc temàtic.

● Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern

s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de

les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats

al llarg de la unitat.

● Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina

realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

● Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al

professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)

entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els

companys.

● També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la

participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom

i es valoren les activitats, participació i aportacions.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 70%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 20%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o actitud)

haurà de ser igual o superior a 4.

- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de

la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
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nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts

per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

- Es farà una recuperació global al mes de juny per a les alumnes que duguin 2 o

més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès una avaluació es podrà

recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i en

l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els

percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
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persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge de la matèria. Per a l’avaluació inicial es revisaran les informacions del

curs anterior (informe personal de l’alumne), i es realitzarà una prova inicial escrita de

caire competencial. Aquesta avaluació servirà per prendre decisions relatives al

desenvolupament del currículum, prioritzant-ne els aspectes essencials i aquells que

caldrà reforçar, així com adoptar mesures de suport per aquell alumnat que ho

necessiti.

- Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la regulació i

revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació com a simple

finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes per a la

seva millora. En funció de l’escenari que marqui la situació sanitària, es durà a terme

de forma presencial (quadern, seguiment de les tasques) o bé de forma telemàtica

(entrega de tasques a través de Classroom, assistència i actitud durant les

videoconferències, etc.).

En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast

(agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà aconseguir la

col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna

mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada

al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del departament
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d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor

valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

- Avaluació sumativa: Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels

resultats obtinguts (exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures correctores que

consideri oportunes per millorar el rendiment dels alumnes. Està relacionada amb la

qualificació final, ja que avalua el procés global.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de física i química de segon d'ESO la

podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una prova

escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la següent manera:

Examen de recuperació de pendent 60%

Tasca de recuperació 40%

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que

tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27

de juliol de 2020, recull que, atesa la situació excepcional que la pandèmia de

COVID-19 representa, als estudis d'ESO, s'haurien d'aplicar els criteris més favorables

a la promoció dels alumnes (que l’alumne pugui seguir amb èxit el curs següent, que

tingui expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva

evolució acadèmica), que figuren a l'apartat 2 de l'article 18 del Decret 34/2015.

En el cas que el Ministeri d'Educació i Formació Professional aprovés un canvi a la

normativa que modifiqui els criteris de promoció i/o titulació, es publicarà una nova

resolució per adaptar la normativa i aquesta programació didàctica podrà veure’s
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modificada.

7. Elements globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Física i química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió

oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de l'informació i la

comunicació, així com els diferents temes transversals. Es promou l’ús de Google

Classroom com a plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines de

Google (correu de centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a la

realització de tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital amb

activitats autocorregibles que facilitaria la realització de tasques telemàtiques i en el

qual l’alumne pot trobar els continguts bàsics de l’assignatura explicats de forma

interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com des de totes

les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs la promoció de la salut esdevé clau per tal d’entendre la situació sanitària

actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de

COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-22

Programació didàctica. Departament de Física i química

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.

El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les competències

bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més qualitativa amb el

reconeixement i la utilització dels instruments i el material de laboratori; i a quart,

fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades,

l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i

lleis.

Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i

expressió tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.

L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència

d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la

competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.

Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria,

es treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència

i tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,

analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara

simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...). La realització de treballs experimentals

permet treballar també lles competències digital, d’aprendre a aprendre i en

comunicació lingüística.

Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del
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professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió

industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les

Illes Balears.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria

de Física i química de tercer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part

del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (valors de

temperatura, pressions, forces, velocitat,  etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

sobre diferents variables (variació de la velocitat en funció

del temps, etc.), així com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic

amb l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:
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- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula

informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap

i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip) de

les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa Es treballa mitjançant:
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i esperit

emprenedor

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals

o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,

etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,

naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

En aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions

setmanals a l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es

dedicaria al treball pràctic experimental. També es realitzaran pràctiques

individuals durant aquesta hora desdoblada amb mig grup, mentre que l’altra meitat

del grup realitzarà activitats de reforç i consolidació, i es farà el seguiment dels

alumnes amb necessitats educatives especials. A tots els alumnes NESE se’ls

realitzarien les adaptacions curriculars pertinents (significatives o no significatives),

d’acord amb l’assessorament del departament d’Orientació.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin

les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més
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cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es

faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la

base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

9.3. Mesures individuals de suport

Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la

relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a

mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es

derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions

curriculars necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Les activitats complementàries programades són les següents:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

Caixa Fòrum
Reaccions químiques

i electricitat
(FIQ-TECNO)

2 dies pendent
determinar

Per determinar

També es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades per

al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una

platja del municipi d’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 3r d’ESO

1. Seqüenciació de continguts

Continguts de 3r d’ESO

Bloc Continguts

1. El mètode

científic.

1. Estudi de la Física i la Química.

2. Etapes del mètode científic.

3. El sistema internacional d’unitats. Magnituds fonamentals i

derivades. Notació científica. Canvis d’unitats.

4. El laboratori. Instruments de mesures. Mesures directes i

indirectes.

2. Els sistemes

materials.

1. Propietats de la matèria.

2. Estats d’agregació de la matèria.

3. La teoria cinètic-molecular: propietats dels estats

d’agregació i dels canvis d’estat.

4. Els gasos: variables que condicionen l’estat d’un gas. Lleis

dels Gasos

5. Canvis d’estat.

6. Estructura atòmica.

3. L’àtom i els

models atòmics.

1. Els àtoms. Els models atòmics.

2. Característiques de l’àtom. Partícules subatòmiques. Els

isòtops.

4. L’àtom i la taula

periòdica.

1. Característiques dels àtoms.

2. Els isòtops i la radioactivitat.

3. Àtoms amb càrrega elèctrica.

4. Classificació dels elements químics.

5. La taula periódica.

6. Els elements químics a la natura.
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5. Unions d’àtoms.

1. Agrupacions d’àtoms.

2. Les fórmules químiques. Càlculs amb fórmules químiques.

3. La quantitat de substància: el mol.

6. Formulació

inorgànica.

1. Criteris bàsics de formulació.

2. Els compostos binaris. Els òxids.

3. Els compostos binaris. Els hidrurs.

4. Els compostos binaris. Els hidràcids.

5. Els compostos binaris. Les sals binàries.

7. Reaccions

químiques.

1. Canvis físics i canvis químics.

2. La reacció química. Productes i reactius.

3. La teoria de les col·lisions.

4. La velocitat de reacció.

5. La llei de conservació de la massa.

6. Càlculs estequiomètrics senzills. Les equacions químiques.

7. L’energia de les reaccions químiques.

8. Tot és

química.

1. Els àcids i les bases.

2. Reaccions químiques importants.

3. La química i els materials.

4. Els impactes mediambientals d’algunes espècies

químiques.

2. Objectius específics de l'àrea.

Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:

1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i

que forma part del concepte universal de cultura.

2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions

entre ells.

3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes

i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis,
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experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de

conclusions.

4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el

material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.

5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.

6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de l’informació i la

comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.

7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a

aprendre propis del pensament científic.

8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per

adquirir nous coneixements.

9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits

de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per

fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la

societat en què vivim.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, en plena pandèmia per COVID-19, condiciona la

metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El compliment de les normes

de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes seran clau per garantir la seva

educació.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i

l’ús habitual de les tecnologies de l'informació i la comunicació. Entre les activitats que

s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions

col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina al laboratori,

les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació
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per facilitar la interacció alumne/professor.

Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les

relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.

A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per

projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor

faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta

metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina

cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i

assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es

necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.

Sovint es treballarà cooperativament en petit grup. Així, pel que fa al disseny de les

activitats proposades per aquesta àrea i nivell es tindran en compte tres aspectes

rellevants:

● Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

● Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

● Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i

de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i

d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que

corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que

l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i

sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.

En la matèria de física i química de 3r d'ESO es treballarà a classe amb fotocòpies

o fitxes de consulta i activitats, la pissarra digital i la tauleta personal de l’alumne, així

com amb el llibre digital de Science Bits. També es podrà fer servir el grup de Google
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classroom per enllaços, activitats interactives o entrega de tasques.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que

afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es

faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la

matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca

d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a

diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com

a tal a cada un dels dos nivells.

Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia per projectes, tot i que seran

exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del projecte

es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens (70% de la nota de la unitat).

La metodologia seguirà l’explicat anteriorment amb les següents consideracions. En

aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions setmanals a

l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es dedicaria al

treball pràctic experimental. En el present curs, les pràctiques es realitzarien

d’acord amb les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de COVID-19. S'ha

d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els instruments

de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de seguretat necessàries

en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

● Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

● Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules

virtuals, recursos en xarxa)

● Material de laboratoris (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
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reactius químics, etc.)

● Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).

● Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides.

Materials didàctics

Nivell 3r ESO

Llibre de text Llibre digital Física i Química 3r ESO de Science Bits.

Recursos - Tauleta personal de l’alumne (o Chromebook en el cas dels

alumnes repetidors).

- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb

fundes.

- Grup de Google Classroom.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la

premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la

matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca

del centre o al departament.

4. Temporalització.

Temporalització 3 ESO

1a Avaluació

0. Introducció i presentació
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1. El mètode científic

2. Els sistemes materials

3. L’àtom i els models atòmics

2a Avaluació

4. L’àtom i la taula periòdica

5. Unions d’àtoms

6. Formulació inorgànica

3a Avaluació

7. Les reaccions químiques

8. Tot és química

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Física i química

és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre

els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’assoleixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i totes

en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la mateixa

classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran al mateix

nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest sentit, el

diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu

aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-22

Programació didàctica. Departament de Física i química

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

En aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions

setmanals a l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es

dedicaria al treball pràctic experimental. En el present curs, les pràctiques es

realitzarien d’acord amb les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de

COVID-19. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el material i

els instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures de

seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. La

coordinació amb Física i química de 3r d'ESO es deu a que una de les hores de

lliure disposició del centre s'ha donat de forma compartida a ambdues

matèries, de forma que durant la primera meitat del curs Física i química disposa de

3 sessions setmanals (mentre que Biologia i geologia només en té dues), i la segona

part del curs Biologia passa a tenir-ne tres i Física i química en fa dues.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeteixi apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha

comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre

es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita.

Les activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del

currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la

unitat més ràpidament que la resta,  mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació i EAA.

(EAA mínims en negreta)
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Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 3r d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

UD. 1

El mètode

científic

1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians

emprant teories i models científics.

1.2. Registra observacions, dades i resultats de manera organitzada i

rigorosa, i els comunica de forma oral i escrita utilitzant esquemes,

gràfics, taules i expressions matemàtiques.

2. Valorar la investigació científica i el seu impacte en la

indústria i en el desenvolupament de la societat.

2.1. Relaciona la investigació científica amb les aplicacions

tecnològiques en la vida quotidiana.

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.

4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en

l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i

n’interpreta el significat

4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap

com s’empren per dur a terme experiències respectant les

normes de seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació

preventives.

5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter

divulgatiu que apareix en publicacions i mitjans de comunicació.

5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un text

de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes utilitzant

el llenguatge oral i escrit amb propietat.

5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i

objectivitat del flux d’informació existent a Internet i altres mitjans

digitals.

6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en

pràctica l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC.

6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema
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objecte d’estudi aplicant el mètode científic, i emprant les TIC

per cercar i seleccionar informació i presentar conclusions.

6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual i en

equip.

UD. 2

Els

sistemes

materials

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.

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.

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.

UD. 3

L’àtom i els

models

6. 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.
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atòmics 6.1. Representa l’àtom, a partir del nombre atòmic i el nombre

màssic, emprant el model planetari.

6.2. Descriu les característiques de les partícules subatòmiques

bàsiques i la seva localització a l’àtom.

6.3. Relaciona la notació amb el nombre atòmic, el nombre màssic𝑍𝐴𝑋

determinant el nombre de cada una dels tipus de partícules

subatòmiques bàsiques.

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

7.1. Explica en què consisteix un isòtop i comenta aplicacions dels

isòtops radioactius, la problemàtica dels residus originats i les

solucions per gestionar-los.

SEGONA AVALUACIÓ

UD 4.

L’àtom i la

taula

periòdica

8. Interpretar l’ordenació dels elements a la taula periòdica i

reconèixer els més rellevants a partir dels seus símbols.

8.1. Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i

períodes a la taula periòdica.

8.2. 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 com a referència el gas noble més pròxim.

UD. 5

Unions

d’àtoms

9. Conèixer com s’uneixen els àtoms per formar estructures més

complexes i explicar les propietats de les agrupacions resultants.

9.1. 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.

9.2. 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.

10. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre elements i compostos

en substàncies d’ús freqüent i conegut.

10.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen

substàncies d’ús freqüent, classificant-les en elements o

compostos, basant-se en la seva expressió química.
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10.2. 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.

UD. 6

Formulació

inorgànica

11. Formular i anomenar compostos binaris seguint les normes IUPAC.

11.1. Utilitza el llenguatge químic per anomenar i formular

compostos binaris seguint les normes IUPAC.

TERCERA AVALUACIÓ

UD. 7

Reaccions

químiques

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.

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.
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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.

UD. 8

Tot és

química

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.

L’energia

elèctrica

Aquesta part del currículum l’imparteix l’assignatura de Tecnologia

(es coordina a principi de curs).
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6.2. Criteris de qualificació 3r ESO

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

● Proves o exàmens: Normalment es farà un examen després de cada unitat o

bloc temàtic.

● Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern

s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de

les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats

al llarg de la unitat.

● Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina

realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

● Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al

professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)

entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els

companys.

● També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la

participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom

i es valoren les activitats, participació i aportacions.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 70%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 20%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o actitud)

haurà de ser igual o superior a 4.
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- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de

la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts

per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

- Es farà una recuperació global al mes de juny per a les alumnes que duguin 2 o

més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès una avaluació es podrà

recuperar només aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i en

l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els

percentatges esmentats anteriorment per a cada curs.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.
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SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge de la matèria. Per a l’avaluació inicial es revisaran les informacions del

curs anterior (informe personal de l’alumne), i es realitzarà una prova inicial escrita de

caire competencial. Aquesta avaluació servirà per prendre decisions relatives al

desenvolupament del currículum, prioritzant-ne els aspectes essencials i aquells que

caldrà reforçar, així com adoptar mesures de suport per aquell alumnat que ho

necessiti.

- Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la regulació i

revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació com a simple

finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes per a la

seva millora. En funció de l’escenari que marqui la situació sanitària, es durà a terme

de forma presencial (quadern, seguiment de les tasques) o bé de forma telemàtica

(entrega de tasques a través de Classroom, assistència i actitud durant les

videoconferències, etc.).

En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast
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(agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà aconseguir la

col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna

mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada

al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del departament

d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor

valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

- Avaluació sumativa: Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels

resultats obtinguts (exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures correctores que

consideri oportunes per millorar el rendiment dels alumnes. Està relacionada amb la

qualificació final, ja que avalua el procés global.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de física i química de segon d'ESO la

podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una prova

escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la següent manera:

Examen de recuperació de pendent 60%

Tasca de recuperació 40%

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que

tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27

de juliol de 2020, recull que, atesa la situació excepcional que la pandèmia de

COVID-19 representa, als estudis d'ESO, s'haurien d'aplicar els criteris més favorables

a la promoció dels alumnes (que l’alumne pugui seguir amb èxit el curs següent, que

tingui expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva
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evolució acadèmica), que figuren a l'apartat 2 de l'article 18 del Decret 34/2015.

En el cas que el Ministeri d'Educació i Formació Professional aprovés un canvi a la

normativa que modifiqui els criteris de promoció i/o titulació, es publicarà una nova

resolució per adaptar la normativa i aquesta programació didàctica podrà veure’s

modificada.

7. Elements globalitzats (transversalitat).

Des de la matèria de Física i química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió

oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de l'informació i la

comunicació, així com els diferents temes transversals. Es promou l’ús de Google

Classroom com a plataforma per al lliurament de tasques, així com les eines de

Google (correu de centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.) per a la

realització de tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital amb

activitats autocorregibles que facilitaria la realització de tasques telemàtiques i en el

qual l’alumne pot trobar els continguts bàsics de l’assignatura explicats de forma

interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant des de tutoria com des de totes

les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament

d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut esdevé clau per tal d’entendre la

situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de la

pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-22

Programació didàctica. Departament de Física i química

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.

El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les competències

bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més qualitativa amb el

reconeixement i la utilització dels instruments i el material de laboratori; i a quart,

fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades,

l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i

lleis.

Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i

expressió tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.

L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència

d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la

competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.

Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria,

es treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència

i tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,

analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara

simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...). La realització de treballs experimentals

permet treballar també lles competències digital, d’aprendre a aprendre i en
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comunicació lingüística.

Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del

professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió

industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les

Illes Balears.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria

de Física i química de tercer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.

- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part

del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (valors de

temperatura, pressions, forces, velocitat,  etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

sobre diferents variables (variació de la velocitat en funció

del temps, etc.), així com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic
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amb l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula

informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:

- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap

i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip) de

les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.
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- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa

i esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals

o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,

etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,

naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

En aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les dues/tres sessions

setmanals a l'aula específica (a coordinar amb Física i química), el laboratori, que es

dedicaria al treball pràctic experimental. També es realitzaran pràctiques

individuals durant aquesta hora desdoblada amb mig grup, mentre que l’altra meitat

del grup realitzarà activitats de reforç i consolidació, i es farà el seguiment dels

alumnes amb necessitats educatives especials. A tots els alumnes NESE se’ls

realitzarien les adaptacions curriculars pertinents (significatives o no significatives),

d’acord amb l’assessorament del departament d’Orientació.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-22

Programació didàctica. Departament de Física i química

les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es

faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la

base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

9.3. Mesures individuals de suport

Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la

relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a

mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es

derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions

curriculars necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Les activitats complementàries programades són les següents:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

Caixa Fòrum

Reaccions

químiques i

electricitat

(FIQ-TECNO)

2 dies pendent

determinar

Per determinar

També es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades per

al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
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platja del municipi d’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE FÍSICA I QUÍMICA 4t d’ESO

1. Seqüenciació de continguts

Continguts de 4t d’ESO

Bloc Continguts

1. L’activitat

científica

1. La investigació científica. UD.1

2. Magnituds escalars i vectorials. UD.1

3. Magnituds fonamentals i derivades. Equació de dimensions.

UD.1

4. Errors en la mesura. UD.1

5. Expressió de resultats. UD.1

6. Anàlisi de les dades experimentals. UD.1

7. Tecnologies de la informació i la comunicació en el treball

científic. UD.1

8. Projecte d’investigació. UD.1

2. La matèria

1. Models atòmics.  UD.2

2. Sistema Periòdic i configuració electrònica. UD.2

3. Enllaç químic: iònic, covalent i metàl·lic. UD.3

4. Forces intermoleculars. UD.3

5. Formulació i nomenclatura de composts inorgànics segons les

normes IUPAC. UD.3

6. Introducció a la química orgànica. UD.4

3. Els canvis

1. Reaccions i equacions químiques. UD.5

2. Mecanisme, velocitat i energia de les reaccions. UD.5

3. Quantitat de substància: el mol. UD.5

4. Concentració molar. UD.5

5. Càlculs estequiomètrics. UD.5

6. Reaccions d’especial interès. UD.5

4. El moviment

i les forces

1. El moviment. Moviments rectilini uniforme, rectilini

uniformement accelerat i circular. UD.6

2. Naturalesa vectorial de les forces. UD.7

3. Lleis de Newton. UD.7
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4. Forces d’especial interès: pes, normal, fricció, centrípeta. UD.7

5. Llei de la gravitació universal. UD.8

6. Pressió. UD.11

7. Principis de la hidrostàtica. UD.11

8. Física de l’atmosfera. UD.11

5. Energia

1. Energies cinètica i potencial. Energia mecànica. UD.9

2. Principi de conservació. UD.9

3. Formes d’intercanvi d’energia: el treball i la calor.  UD.9

4. Treball i potència. UD.9

5. Efectes de la calor sobre els cossos.  UD.10

6. Màquines tèrmiques.  UD.10

2. Objectius específics de l'àrea.

Els objectius de la matèria de Física i Química són els següents:

1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i

que forma part del concepte universal de cultura.

2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions

entre ells.

3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes

i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis,

experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de

conclusions.

4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el

material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.

5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.

6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la

comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.

7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a

aprendre propis del pensament científic.

8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per

adquirir nous coneixements.

9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits
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de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per

fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la

societat en què vivim.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

La situació sanitària actual, en plena pandèmia per COVID-19, condiciona la

metodologia i les propostes didàctiques del present curs. El compliment de les normes

de seguretat i l’atenció emocional dels nostres alumnes seran clau per garantir la seva

educació.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen

desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i

d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge

basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina

individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les

tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la interacció

alumne/professor.

Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les

relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.

Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es

tendran en compte tres aspectes rellevants:

● Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada

unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament

totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió

dels temes científics.

● Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de

l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

● Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i

de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i

d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.
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D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells

conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti

als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que

corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que

l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i

sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.

En la matèria de física i química de 4t d'ESO es treballarà a classe amb fotocòpies

o fitxes de consulta i activitats, la pissarra digital i la tauleta personal de l’alumne, així

com amb el llibre digital de Science Bits. També es podrà fer servir el grup de Google

classroom per enllaços, activitats interactives o entrega de tasques.

El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes

que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui

possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels

objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.

S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes

mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es

podran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats

didàctiques.

En aquesta matèria es disposa habitualment d'una de les tres sessions setmanals a

l'aula específica, el laboratori, que es dedicaria al treball pràctic experimental. En

el present curs, les pràctiques es realitzarien d’acord amb les mesures de seguretat

derivades de la pandèmia de COVID-19. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi

adequadament el material i els instruments de mesura més freqüents, així com que

adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura

de netejar-los.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els

alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això

es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten

connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,

destacar:

● Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).
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● Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules

virtuals, recursos en xarxa)

● Material de laboratoris (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,

reactius químics, etc.)

● Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).

● Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides.

Materials didàctics

Nivell 4t ESO

Llibre de text Llibre digital Física i Química 4t ESO de Science Bits.

Altres recursos - Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador

amb fundes.

- Grup de Google Classroom.

- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o

de la premsa.

- Vídeos didàctics de contingut científic.

- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.

- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la

matèria.

- Material de laboratori.

- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.

- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la

biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.

Temporalització 4 ESO

1a Avaluació

UD.0 - Introducció i presentació (1)

UD.1 - Magnituds i unitats (2)
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UD.2 - Els àtoms i la taula periòdica (4)

UD.3 - L’enllaç químic (3)

2a Avaluació

UD.4 - La química del Carboni (2)

UD.5 - Les reaccions químiques (4)

UD.6 - El moviment (4)

UD.7 - Les forces (4)

3a Avaluació

UD.8 - Les forces gravitatòries (2)

UD.9 - El treball i l’energia (3)

UD.10 - L’energia i la calor (2)

UD.11 - Els fluids (2)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Física i química

és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre

els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i

totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la

mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran

al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest

sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental.

Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un

grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els

alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada

unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar

els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més

dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats

d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
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aprenentatge.

D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de

suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del

departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius

establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments

Hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un professor de la matèria, en la que

la meitat del grup durà a terme experiències i pràctiques de laboratori, mentre que la

resta del grup podrà realitzar activitats de reforç i consolidació en un grup més reduït,

amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més individualitzada per a tots els

alumnes, en especial aquells amb necessitats educatives especials. En cas que ho

considerin els professors de la matèria, es podria realitzar el desdoblament per a ser

dos professors dins l’aula, per tal d’aconseguir una atenció més individualitzada per a

tots els alumnes

5.2. Mesures de reforç i ampliació.

El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha comentat

anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un

repàs just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats d'ampliació podran tenir

en compte aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes que hagin

assolit els objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta, mantenint

així la seva motivació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació i EAA per nivells

(EAA mínims en negreta)

Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 4t d’ESO
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PRIMERA AVALUACIÓ

UD. 1

Magnituds

i unitats

(2)

1. Reconèixer que la investigació en ciència és una tasca col·lectiva i

interdisciplinària en constant evolució i influïda pel context econòmic i

polític.

1.1. Descriu fets històrics rellevants en els quals ha estat

definitiva la col·laboració de científics i científiques de diferents

àrees de coneixement.

1.2. Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un

article o una notícia, analitzant el mètode de treball i identificant

les característiques del treball científic.

2. Analitzar el procés que ha de seguir una hipòtesi des que es formula

fins que és aprovada per la comunitat científica.

2.1. Distingeix entre hipòtesis, lleis i teories, i explica els processos que

corroboren una hipòtesi i la doten de valor científic.

3. Comprovar la necessitat d’usar vectors per a la definició de

determinades magnituds.

3.1. Identifica una determinada magnitud com a escalar o

vectorial i descriu els elements que defineixen a aquesta

darrera.

4. Relacionar les magnituds fonamentals amb les derivades a través

d’equacions de magnituds.

4.1. Comprova l’homogeneïtat d’una fórmula aplicant l’equació de

dimensions als dos membres.

5. Comprendre que no és possible fer mesures sense cometre errors i

distingir entre error absolut i relatiu.

5.1. Calcula i interpreta l’error absolut i l’error relatiu d’una

mesura conegut el valor real.

6. Expressar el valor d’una mesura usant l’arrodoniment i el nombre de

xifres significatives correctes.

6.1. Calcula i expressa correctament, partint d’un conjunt de

valors resultants de la mesura d’una mateixa magnitud, el valor

de la mesura, utilitzant les xifres significatives adequades.

7. Fer i interpretar representacions gràfiques de processos físics o

químics a partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.
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7.1. Representa gràficament els resultats obtinguts de la mesura

de dues magnituds relacionades inferint, en el seu cas, si es

tracta d’una relació lineal, quadràtica o de proporcionalitat

inversa, i deduint la fórmula.

8. Elaborar i defensar un projecte d’investigació, aplicant les TIC.

8.1. Elabora i defensa un projecte d’investigació sobre un tema

d’interès científic emprant les TIC.

UD. 2

Els àtoms

i la taula

periòdica

(4)

1. Reconèixer la necessitat d’usar models per interpretar l’estructura de

la matèria utilitzant aplicacions virtuals interactives per a la seva

representació i identificació.

1.1. Compara els diferents models atòmics proposats al llarg de

la història per interpretar la naturalesa íntima de la matèria,

interpretant les evidències que van fer necessària la seva

evolució.

2. Relacionar les propietats d’un element amb la seva posició a la taula

periòdica i la seva configuració electrònica.

2.1. Estableix la configuració electrònica dels elements

representatius a partir del seu nombre atòmic per deduir la seva

posició a la taula periòdica, els seus electrons de valència i el

seu comportament químic.

2.2. Distingeix entre metalls, no metalls, semimetalls i gasos

nobles justificant aquesta classificació en funció de la seva

configuració electrònica.

3. Agrupar per famílies els elements representatius i els elements de

transició segons les recomanacions de la IUPAC.

3.1. Escriu el nom i el símbol dels elements químics i els situa a

la taula periòdica.

UD. 3

L’enllaç

químic (3)

4. Interpretar els diferents tipus d’enllaç químic a partir de la

configuració electrònica dels elements implicats i la seva posició a la

taula periòdica.

4.1. Empra la regla de l’octet i diagrames de Lewis per predir

l’estructura i la fórmula dels composts iònics i covalents.

4.2. Interpreta la distinta informació que ofereixen els
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subíndexs de la fórmula d’un compost segons es tracti de

molècules o xarxes cristal·lines.

5. Justificar les propietats d’una substància a partir de la naturalesa del

seu enllaç químic.

5.1. Explica les propietats de substàncies covalents, iòniques i

metàl·liques en funció de les interaccions entre els seus àtoms o

molècules.

5.2. Explica la naturalesa de l’enllaç metàl·lic utilitzant la teoria

dels electrons lliures i la relaciona amb les propietats

característiques dels metalls.

5.3. Dissenya i fa assajos de laboratori que permetin deduir el

tipus d’enllaç present en una substància desconeguda.

6. Anomenar i formular composts inorgànics ternaris segons les normes

IUPAC.

6.1. Anomena i formula composts inorgànics ternaris, seguint les

normes de la IUPAC.

7. Reconèixer la influència de les forces intermoleculars en l’estat

d’agregació i propietats de substàncies d’interès.

7.1. Justifica la importància de les forces intermoleculars en substàncies

d’interès biològic.

7.2. Relaciona la intensitat i el tipus de les forces

intermoleculars amb l’estat físic i els punts de fusió i ebullició de

les substàncies covalents moleculars, interpretant gràfics o

taules que contenguin les dades necessàries.

UD. 4

La

química

del

carboni

(2)

8. Establir les raons de la singularitat del carboni i valorar la seva

importància en la constitució d’un elevat nombre de composts naturals i

sintètics.

8.1. Explica els motius pels quals el carboni és l’element que

forma major nombre de composts.

8.2. Analitza les diferents formes al·lotròpiques del carboni, relacionant

l’estructura amb les propietats.

9. Identificar i representar hidrocarburs senzills mitjançant les diferents

fórmules, relacionar-les amb models moleculars físics o generats per

ordinador, i conèixer algunes aplicacions d’especial interès.
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9.1. Identifica i representa hidrocarburs senzills mitjançant la

seva fórmula molecular, semidesenvolupada i desenvolupada.

9.2. Dedueix, a partir de models moleculars, les diferents

fórmules usades en la representació d’hidrocarburs.

9.3. Descriu les aplicacions d’hidrocarburs senzills d’especial interès.

10. Reconèixer els grups funcionals presents en molècules d’especial

interès.

10.1. Reconeix el grup funcional i la família orgànica a partir de

la fórmula d’alcohols, aldehids, cetones, àcids carboxílics, esters

i amines.

SEGONA AVALUACIÓ

UD. 5

Les

reaccions

químiques

(4)

6. Identificar àcids i bases, conèixer el seu comportament químic i

mesurar la seva fortalesa fent servir indicadors i el pH-metre digital.

6.1. Utilitza la teoria d’Arrhenius per descriure el comportament químic

d’àcids i bases.

6.2. Estableix el caràcter àcid, bàsic o neutre d’una dissolució

emprant l’escala de pH.

7. Dur a terme experiències de laboratori en les quals tenguin lloc

reaccions de síntesi, combustió i neutralització, interpretant els

fenòmens observats.

7.1. Dissenya i descriu el procediment de realització d’una volumetria

de neutralització entre un àcid fort i una base forts, interpretant els

resultats.

7.2. Planifica una experiència, i descriu el procediment a seguir

al laboratori, que demostri que en les reaccions de combustió es

produeix diòxid de carboni mitjançant la detecció d’aquest gas.

8. Valorar la importància de les reaccions de síntesi, combustió i

neutralització en processos biològics, aplicacions quotidianes i en la

indústria, així com la seva repercussió mediambiental.

8.1. Descriu les reaccions de síntesi industrial de l’amoníac i de l’àcid

sulfúric, així com els usos d’aquestes substàncies en la indústria

química.

8.2. Justifica la importància de les reaccions de combustió en la
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generació d’electricitat en centrals tèrmiques, en l’automoció i

en la respiració cel·lular.

8.3. Interpreta casos concrets de reaccions de neutralització

d’importància biològica i industrial.

UD. 6

El

moviment

(4)

1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema

de referència i de vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a

la representació de diferents tipus de desplaçament.

1.1. Representa la trajectòria i els vectors de posició,

desplaçament i velocitat en diferents tipus de moviment

emprant un sistema de referència.

2. Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània i

justificar la seva necessitat segons el tipus de moviment.

2.1. Classifica diferents tipus de moviments en funció de la seva

trajectòria i la seva velocitat.

2.2. Justifica la insuficiència del valor mitjà de la velocitat en un estudi

qualitatiu del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA),

raonant el concepte de velocitat instantània.

3. Expressar correctament les relacions matemàtiques que existeixen

entre les magnituds que defineixen els moviments rectilinis i circulars.

3.1. Dedueix les expressions matemàtiques que relacionen les diferents

variables en els moviments rectilini uniforme (MRU), rectilini

uniformement accelerat (MRUA), i circular uniforme (MCU), així com les

relacions entre les magnituds lineals i angulars.

4. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una

representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades,

expressant el resultat en les unitats del sistema internacional.

4.1. Resol problemes de moviment rectilini uniforme (MRU), de

rectilini uniformement accelerat (MRUA), i circular uniforme

(MCU), incloent-hi moviment de masses, tenint en compte valors

positius i negatius de les magnituds, i expressant el resultat en

unitats del sistema internacional.

4.2. Determina temps i distàncies de frenada de vehicles i

justifica, a partir dels resultats, la importància de mantenir la

distància de seguretat en carretera.
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4.3. Argumenta l’existència del vector acceleració en tot moviment

curvilini i calcula el seu valor en el cas del moviment circular uniforme.

5. Elaborar i interpretar gràfics que relacionin les variables del

moviment partint d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals

interactives i relacionar els resultats obtinguts amb les equacions

matemàtiques que vinculen aquestes variables.

5.1. Determina el valor de la velocitat i l’acceleració a partir de

gràfics posició-temps i velocitat-temps en moviments rectilinis.

5.2. Dissenya i descriu experiències realitzables bé al laboratori o

emprant aplicacions virtuals interactives, per determinar la variació de

la posició i la velocitat d’un cos en funció del temps i representa i

interpreta els resultats obtinguts.

UD. 7

Les forces

(4)

6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la

velocitat dels cossos i representar-les vectorialment.

6.1. Identifica les forces implicades en fenòmens quotidians en

els quals hi ha canvis en la velocitat d’un cos.

6.2. Representa vectorialment el pes, la força normal, la força de

fricció i la força centrípeta en diferents casos de moviments

rectilinis i circulars.

7. Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de

problemes en què intervenen diverses forces.

7.1. Identifica i representa les forces que actuen sobre un cos en

moviment tant en un pla horitzontal com inclinat, calculant la

força resultant i l’acceleració.

8. Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians.

8.1. Interpreta fenòmens quotidians en termes de les lleis de

Newton.

8.2. Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de

l’enunciat de la segona llei.

8.3. Representa i interpreta les forces d’acció i reacció en

diferents situacions d’interacció entre objectes.

TERCERA AVALUACIÓ

UD. 8 9. Valorar la rellevància històrica i científica que la llei de la gravitació
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Les forces

gravitatòri

es (2)

universal va suposar per a la unificació de les mecàniques terrestre i

celeste, i interpretar la seva expressió matemàtica.

9.1. Justifica el motiu pel qual les forces d’atracció gravitatòria

sols es posen de manifest per a objectes de massa elevada,

comparant els resultats obtinguts d’aplicar la llei de la gravitació

universal al càlcul de forces entre diferents parells d’objectes.

9.2. Obté l’expressió de l’acceleració de la gravetat a partir de la llei de

la gravitació universal, relacionant les expressions matemàtiques del

pes d’un cos i la força d’atracció gravitatòria.

10. Comprendre que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital

són dues manifestacions de la llei de la gravitació universal.

10.1. Raona el motiu pel qual les forces gravitatòries produeixen en

alguns casos moviments de caiguda lliure i en altres casos moviments

orbitals.

11. Identificar les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials i la

problemàtica plantejada per les escombraries espacials que generen.

11.1. Descriu les aplicacions dels satèl·lits artificials en

telecomunicacions, predicció meteorològica, posicionament

global, astronomia i cartografia, així com els riscs derivats de les

escombraries espacials que generen.

UD. 9

El treball i

l’energia

(3)

1. Analitzar les transformacions entre energia cinètica i energia

potencial, aplicant el principi de conservació de l’energia mecànica quan

es menysprea la força de fricció, i el principi general de conservació de

l’energia quan hi ha dissipació d’aquesta deguda a la fricció.

1.1. Resol problemes de transformacions entre energia cinètica i

potencial gravitatòria, aplicant el principi de conservació de

l’energia mecànica.

1.2. Determina l’energia dissipada en forma de calor en

situacions on disminueix l’energia mecànica.

2. Reconèixer que la calor i el treball són dues formes de transferència

d’energia, identificant les situacions en les quals es produeixen.

2.1. Identifica la calor i el treball com a formes d’intercanvi

d’energia i distingeix les accepcions col·loquials d’aquests

termes del seu significat científic.



IES Port d'Alcúdia 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Física i química

2.2. Reconeix en quines condicions un sistema intercanvia energia en

forma de calor o en forma de treball.

3. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de

problemes i expressar els resultats en unitats del sistema internacional

així com altres d’ús comú.

3.1. Troba el treball i la potència associats a una força,

incloent-hi situacions en les quals la força forma un angle

diferent de zero amb el desplaçament, expressant el resultat en

les unitats del sistema internacional o altres d’ús comú com la

caloria, el kWh i el CV.

UD. 10

L’energia i

la calor

(2)

4. Relacionar qualitativament i quantitativament la calor amb els

efectes que produeix als cossos: variació de temperatura, canvis d’estat

i dilatació.

4.1. Descriu les transformacions que experimenta un cos en

guanyar o perdre energia, determinant la calor necessària

perquè es produeixi una variació de temperatura donada i per a

un canvi d’estat, representant gràficament les esmentades

transformacions.

4.2. Calcula l’energia transferida entre cossos a diferent

temperatura i el valor de la temperatura final aplicant el

concepte d’equilibri tèrmic.

4.3. Relaciona la variació de la longitud d’un objecte amb la variació de

la seva temperatura utilitzant el coeficient de dilatació lineal

corresponent.

4.4. Determina experimentalment calors específiques i calors latents de

substàncies mitjançant un calorímetre, fent els càlculs necessaris a

partir de les dades empíriques obtingudes.

5. Valorar la rellevància històrica de les màquines tèrmiques com a

desencadenants de la revolució industrial, així com la seva importància

actual en la indústria i el transport.

5.1. Explica o interpreta, mitjançant o a partir d’il·lustracions, el

fonament del funcionament del motor d’explosió.

5.2. Fa un treball sobre la importància històrica del motor

d’explosió i el presenta emprant les TIC.
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6. Comprendre la limitació que el fenomen de la degradació de l’energia

suposa per a l’optimització dels processos d’obtenció d’energia útil a les

màquines tèrmiques, i el repte tecnològic que suposa la millora del

rendiment d’aquestes per a la investigació, la innovació i l’empresa.

6.1. Usa el concepte de degradació de l’energia per relacionar

l’energia absorbida i el treball fet per una màquina tèrmica.

6.2. Empra simulacions virtuals interactives per determinar la

degradació de l’energia en diferents màquines i exposa els

resultats emprant les TIC.

UD. 11

Els fluids

(2)

12. Reconèixer que l’efecte d’una força no sols depèn de la seva

intensitat sinó també de la superfície sobre la qual actua.

12.1. Interpreta fenòmens i aplicacions pràctiques en les quals

es posa de manifest la relació entre la superfície d’aplicació

d’una força i l’efecte resultant.

12.2. Calcula la pressió exercida pel pes d’un objecte regular en

diferents situacions en les quals varia la superfície en la qual es

recolza, comparant els resultats i extraient conclusions.

13. Interpretar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques en relació

amb els principis de la hidrostàtica, i resoldre problemes aplicant-hi les

seves expressions matemàtiques.

13.1. Justifica raonadament fenòmens en els quals es posi de

manifest la relació entre la pressió i la profunditat al si de la

hidrosfera i l’atmosfera.

13.2. Explica l’abastament d’aigua potable, el disseny d’una

presa i les aplicacions del sifó utilitzant el principi fonamental de

la hidrostàtica.

13.3. Resol problemes relacionats amb la pressió en l’interior d’un fluid

aplicant el principi fonamental de la hidrostàtica.

13.4. Analitza aplicacions pràctiques basades en el principi de

Pascal, com la premsa hidràulica, elevador, direcció i frens

hidràulics, aplicant l’expressió matemàtica d’aquest principi a la

resolució de problemes en contextos pràctics.

13.5. Prediu la flotabilitat d’objectes major o menor emprant

l’expressió matemàtica del principi d’Arquímedes.
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14. Dissenyar i presentar experiències o dispositius que il·lustrin el

comportament dels fluids i que posin de manifest els coneixements

adquirits així com la iniciativa i la imaginació.

14.1. Comprova experimentalment o fent servir aplicacions

virtuals interactives la relació entre pressió hidrostàtica i

profunditat en fenòmens com la paradoxa hidrostàtica, el barril

d’Arquímedes i el principi dels vasos comunicants.

14.2. Interpreta el paper de la pressió atmosfèrica en

experiències com l’experiment de Torricelli, els hemisferis de

Magdeburg, recipients invertits on no es vessa el contingut, etc.,

inferint el seu elevat valor.

14.3. Descriu el funcionament bàsic de baròmetres i

manòmetres justificant la seva utilitat en diverses aplicacions

pràctiques.

15. Aplicar els coneixements sobre la pressió atmosfèrica a la descripció

de fenòmens meteorològics i a la interpretació de mapes del temps,

reconeixent termes i símbols específics de la meteorologia.

15.1. Relaciona els fenòmens atmosfèrics del vent i la formació

de fronts amb la diferència de pressions atmosfèriques entre

diferents zones.

15.2. Interpreta els mapes d’isòbares que es mostren en el

pronòstic del temps indicant el significat de la simbologia i les

dades que hi apareixen.

6.2. Criteris de qualificació

L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:

● Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

● Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el

professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern

s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de

les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats

al llarg de la unitat.

● Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
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realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

● Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al

professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)

entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els

companys.

● També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la

participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom

i es valoren les activitats, participació i aportacions.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

Exàmens i proves online (al manco 2 per avaluació) 80%

Treballs, tasca diària, pràctiques i quadern 10%

Actitud i comportament 10%

- Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats (exàmens, tasca o actitud)

haurà de ser igual o superior a 4.

- La correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs a entregar de

la següent manera:

 - Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes

d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.

 - Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la

nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres

mancances a nivell de redacció.

Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir

millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de

ser igual o superior a 4.

- Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una

qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts
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per a poder fer mitjana.

- Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final

de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de

cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:

Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 2 o més

avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà

recuperar aquesta. La recuperació consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les

tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els percentatges esmentats

anteriorment.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

SITUACIONS EXCEPCIONALS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.
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6.3. Procediments d'avaluació.

Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats

seran els següents:

- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació

numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon

aprenentatge de la matèria. Per a l’avaluació inicial es revisaran les informacions del

curs anterior (informe personal de l’alumne), i es realitzarà una prova inicial escrita de

caire competencial. Aquesta avaluació servirà per prendre decisions relatives al

desenvolupament del currículum, prioritzant-ne els aspectes essencials i aquells que

caldrà reforçar, així com adoptar mesures de suport per aquell alumnat que ho

necessiti.

- Avaluació formativa: Al llarg de cada unitat didàctica el professor valorarà el

seguiment de les tasques diàries, l’estat del quadern, etc. (veure instruments

d’avaluació del punt anterior d’aquesta programació). L’objectiu és supervisar el

procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació fomenta la regulació i

revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació com a simple

finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes per a la

seva millora.

- En cas que es detectin mancances en algun alumne concret, el professor

informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast

(agenda, telèfon, entrevista personal, correu de centre...) i s'intentarà aconseguir la

col·laboració per part de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna

mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada

al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del departament

d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor

valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.

- Avaluació sumativa: Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels

resultats obtinguts (exàmens, tasques, etc.) i proposarà les mesures correctores que

consideri oportunes per millorar el rendiment dels alumnes. Està relacionada amb la

qualificació final, ja que avalua el procés global.



IES Port d'Alcúdia 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Física i química

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Recuperació de Física i química de 2n ESO

En el cas que un alumne dugui l'assignatura de Física i Química de 2nESO pendent la

podrà recuperar si aprova la recuperació de pendents que té lloc durant el curs

(convocatòria ordinària). A tal fi, hi haurà un examen i un dossier de feina. La data

d'entrega de la tasca de recuperació i de l'examen la determinarà el centre. La

qualificació s'obtindrà de la forma següent:

Examen de recuperació 60%

Tasca de recuperació 40%

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

Recuperació de Física i química de 3r d'ESO

Els alumnes que duguin pendent la matèria de Física i química de 3r d’ESO podran

recuperar l'assignatura si aproven la recuperació de pendents que es realitza

durant el curs (convocatòria ordinària). En aquest cas hi haurà un examen i l’entrega

d’un dossier de feina. La qualificació s'obté de la forma següent:

Examen de recuperació 60%

Tasca de recuperació 40%

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
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desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de

recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del

curs.

6.5. Criteris de promoció i titulació.

D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27

de juliol de 2020, recull que, atesa la situació excepcional que la pandèmia de

COVID-19 representa, als estudis d'ESO, s'haurien d'aplicar els criteris més favorables

a la promoció dels alumnes (que l’alumne pugui seguir amb èxit el curs següent, que

tingui expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva

evolució acadèmica), que figuren a l'apartat 2 de l'article 18 del Decret 34/2015.

En el cas que el Ministeri d'Educació i Formació Professional aprovés un canvi a la

normativa que modifiqui els criteris de promoció i/o titulació, es publicarà una nova

resolució per adaptar la normativa i aquesta programació didàctica podrà veure’s

modificada.

7. Ensenyaments globalitzats. (Transversalitat)

Des de la matèria de Física i química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió

oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i la

comunicació, així com els diferents temes transversals.

Respecte a la competència digital, des de la matèria de Física i química es promou

l’ús de Google Classroom com a plataforma per al lliurament de tasques, així com les

eines de Google (correu de centre, Drive, creació de documents o presentacions, etc.)

per a la realització de tasques quotidianes. A més, es compta amb un llibre digital

amb activitats autocorregibles en el qual l’alumne pot trobar els continguts bàsics de

l’assignatura explicats de forma interactiva. La realització de la unitat didàctica 0 (tant

des de tutoria com des de totes les matèries) contribuirà a la promoció d’aquesta

competència digital.

D’altra banda, la unitat 0 s’ha enfocat també per a facilitar el desenvolupament
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d'activitats d'educació per a la salut i l'adopció d'hàbits saludables, potenciar els

aspectes socioemocionals i fer un seguiment més individualitzat dels alumnes. En

aquest curs 2021-2022, la promoció de la salut esdevé clau per tal d’entendre la

situació sanitària actual i la importància de les mesures de seguretat derivades de la

pandèmia de COVID-19.

Així, el manteniment de la distància de seguretat entre alumnes condiciona la

metodologia de treball, ja que resulta més segur el treball individual dins les aules. En

la mesura del possible, però, s’intentarà fomentar el treball cooperatiu, tal i com es fa

habitualment en l'àrea de ciències, aprofitant també la possibilitat de realitzar

activitats en l’exterior (a espais del centre o fora del centre en grups estables). El

treball en equip permet fomentar el desenvolupament dels valors que promouen la

igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de

actuació violenta.

D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i

de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com

evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin

discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la

prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,

familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la

igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.

L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,

la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides

on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir

una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa

l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el

coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte

per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de

prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.
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Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.

El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les

competències bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més

qualitativa amb el reconeixement i la utilització dels instruments i el material de

laboratori; i a quart, fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors,

l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i

l’aplicació de principis i lleis.

Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i

expressió tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.

L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència

d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la

competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.

Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria,

es treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència

i tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,

analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara

simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...). Amb els treballs experimentals, a part de

la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, es

treballen també les competències digital, d’aprendre a aprendre i en comunicació

lingüística.

Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del

professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió

industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les

Illes Balears.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria

de Física i química de quart d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA

Comunicació

lingüística

Es treballa mitjançant:

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i

qüestions relacionades amb les diferents unitats

didàctiques.
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- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part

del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).

- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la

correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.

- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin

petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera

individual o conjunta.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

Es treballa mitjançant:

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (valors de

temperatura, pressions, forces, velocitat,  etc.).

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

sobre diferents variables (variació de la velocitat en funció

del temps, etc.), així com la seva interpretació.

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació de

fórmules senzilles.

- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques

(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic

amb l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital Es treballa mitjançant:

- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera

crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions

digitals...).

- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).

- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula

informàtica.

- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a

fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.

Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:
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- La presa de consciència per part de l'alumnat del què sap

i del què ha d'aprendre.

- El fet de potenciar l'organització del propi procés

d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines

(autoregulació).

- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma

responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip) de

les proves escrites.

- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades

amb la síntesi i organització de la informació (mapes

conceptuals, esquemes, etc.).

- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

socials i cíviques

Es treballa mitjançant:

- El coneixement dels avenços científics i de la seva

influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els

alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.

- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves

conseqüències per tal de promoure el desenvolupament

sostenible i hàbits de vida saludables.

- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa

i esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:

- La realització de projectes on es fomenta la seva

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin individuals

o en grup.

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi

procés d'aprenentatge.

Consciència i

expressions

culturals

Es treballa mitjançant:

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,

etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,

naturals i culturals.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1. Plans d'actuació

Els grups de quart d’ESO disposarien d’una hora setmanal desdoblada amb un

altre professor de la matèria. Aquest suport setmanal s’aprofitaria per a tenir dos

professors dins l’aula i així atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la

matèria, en especial els alumnes amb necessitats educatives especials comentats

abans. També es realitzaran pràctiques individuals durant aquesta hora desdoblada

amb mig grup, mentre que l’altra meitat del grup realitzaria activitats de reforç i

consolidació, i es farà el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives

especials. A tots els alumnes NESE se’ls realitzaran les adaptacions curriculars

pertinents (significatives o no significatives), d’acord amb l’assessorament del

departament d’Orientació.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es

realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i

d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als

alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin

les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es

faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la

base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.

D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes

pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar

adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a

alumnat NO NESE elaborat pel centre.

9.3. Mesures individuals de suport

Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la

relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a

mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
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derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions

curriculars necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries programades són les següents:

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a Avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a Avaluació Preu

Física i química
DEMOLAB
Fem cuina

4 de maig

pendent de
confirmar

També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades

per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una

platja del municipi d’Alcúdia.
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1.- PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I

HISTÒRIA CURS 2021 - 2022 de 1r ESO.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

La següent seqüenciació de continguts pel curs de 1r d’ESO es basa en l’annex I

del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

PRIMER CICLE. GEOGRAFIA

Bloc 1. El medi físic

Aquest bloc inclou l’anàlisi i la identificació dels principals espais geogràfics i conjunts bioclimàtics del medi

balear, espanyol, europeu i mundial i les formes de representar-

los cartogràficament. Alhora, també incideix en l’anàlisi de l’acció de l’home sobre el medi ambient i la

descripció de les conseqüències d’aquesta acció.

PRIMER CICLE. HISTÒRIA

Bloc 3. La història

En aquest bloc s’analitza un ampli període que inclou la prehistòria, l’edat antiga, l’edat mitjana i l’edat

moderna, ja que engloba des del procés d’hominització fins al segle XVII, tant en l’àmbit mundial, europeu i

espanyol com en el balear.

2.- Objectius específics de l'àrea

Igualment que a l’anterior epígraf, aquest es basa en l’annex I del Decret 34/2015,

de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les

Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi

de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació

secundària obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i les

relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per comprendre

les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic i

les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i els

recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
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mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels

recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi que

organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat

geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així com

els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments històrics

rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi d’adquirir

una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,

d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i

històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el

patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa i la

conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al

vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la

comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis de

la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i cartogràfic

procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques, els mitjans

de comunicació i les tecnologies de l'informació i la comunicació; tractar aquesta

informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres de forma

organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,

crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via

necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i les

bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable i una

condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i injustes i
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mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats dels seus

drets o dels recursos econòmics necessaris.

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i

opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis de

valor.

3.- Mètodes pedagògics

En relació als mètodes pedagògics, els aspectes que es desenvoluparan a

continuació es basen en l’article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix

el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015)

3.1.- Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària

obligatòria contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències

bàsiques que impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus

objectius essencials:

● Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.

● Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o

alumna pugui comprendre el seu món.

● Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar

l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials, democràtics,

solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història

com:

● La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva

per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i

comprensible.

● Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,

estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies,

pel·lícules), al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes,

textos per comentar, diapositives, ...).
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● Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu

propi coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació

prèvia.

● La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de

comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé

presentar situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees

prejutjades i contribuir a canviar-les.

● L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de

cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua,

perquè s’han de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne

des del principi fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història

que és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:

ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que

estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però si

que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un aprenentatge

científic i per tant metodològicament ben construït.

El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns

aprenentatges que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin

les premisses d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del

comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode d’indagació

basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció d’un resultat

considerat fiable dins del seu caràcter provisional. Construcció d’algun tipus de

generalització, llei i/o construcció teòrica.

És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el

plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment

organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de

bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les

investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent, al

menys clàssica. En aquest punt, creiem que la utilització de compendis i manuals que

reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del

Departament.
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La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:

○ L’alumnat: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència,

aquest és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions,

per donar pas a la personalitat dels alumnes. Aquest període es caracteritza per

l’emergència i consolidació de les “operacions formals”, el subjecte serà capaç

progressivament, d’operar de forma abstracta, d’operar amb representacions i

símbols sense recórrer als elements empírics dels quals procedeixen.

○ L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui

significació i funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:

■ El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls

intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels

centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on

els alumnes puguin interioritzar els continguts. Els punts més importants

són:

● L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori

de cadascun dels alumnes.

● L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada

alumne tingui de l'àrea.

● L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà

significatiu, per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació

dels alumnes per trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la

capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin

estaran connectats amb els coneixements previs i possibilitar la

construcció d’esquemes de coneixements. Per altre banda, l’estructura

de l’aprenentatge possibilitarà l’exercici i aplicació dels aprenentatges

desenvolupats.

● L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementàries:

○ El domini dels continguts específics de l’àrea.

○ La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de

les àrees.
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Actualment, ens trobam en una situació sanitària i educativa excepcional a causa

de la pandèmia de COVID-19. En el cas de primer d’ESO en tots els nivells d’alerta (0 - 4)

l’ensenyament sempre serà presencial amb distància de seguretat d’1,2 m i seguint totes

les mesures sanitàries pertinents.

En cas de donar-se escenari de confinament es seguirà la normativa digital

establerta aprovada per la CCP del centre i, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, es

prioritzaran els continguts essencials que l’alumnat hagi d’aprendre.

Tant en el primer curs de la ESO com en el tercer curs de la ESO en l'àrea de

Geografia i Història es du a terme un projecte de Geografia amb el nom de

SOCLIMPACT/VENOM, un projecte europeu de recerca que té per objectiu avaluar els

impactes ambientals i socioeconòmics del canvi climàtic sobre les illes i que tracta

transversalment amb altres àrees (Tecnologia, Biologia, Matemàtiques, Literatura

Castellana, Literatura Catalana, Anglès, Música, Plàstica, Orientació i Educació Física). La

tasca a realitzar és la de l’estudi de les problemàtiques mediambientals relacionades amb

la mar (plàstica, abocaments,...).

3.2.- Materials i recursos didàctics

Materials didàctics

NIVELL MATERIAL PRINCIPAL ALTRES RECURSOS

1r d’ESO - Llibre de text

elaborat pel

Departament

- Quadern de l’alumne

- Altres materials

d’elaboració pròpia

- Fonts diverses

(xarxa, física,...)

- Tauleta o

chromebook de

l’alumne

4.- Temporalització

1ª avaluació 2ª avaluació 3ª avaluació
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UD0: Introducció a

la matèria

UD5: Roma UD8: El relleu de la Terra

UD1: La Prehistòria UD6: La Península a l’antiguitat UD9: Temps i clima

UD2: Mesopotàmia UD7: El Planeta Terra UD10: Els problemes

mediambientals

UD3: Egipte

UD4: Grècia

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç

Aquest apartat segueix íntegrament el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es

regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris

sostinguts amb fons públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Al curs de 1r d’ESO cal destacar que es prenen totes les mesures necessàries per

atendre als casos que necessitin una ampliació o reforç del contingut explicat a les

classes. Aquestes mesures sempre estan coordinades amb el Departament d’Orientació i

es basen tant en les activitats diàries com en els exàmens que es puguin anar

desenvolupant al llarg del curs.

6.- Avaluació

6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Els criteris generals d'avaluació, segons normativa, són els següents:

BLOC 1: EL MEDI FÍSIC

1. Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa. Localitzar

espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques.
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2. Tenir una visió global dels medis físics balear, espanyol, europeu i mundial i de les

característiques generals que presenten.

3. Descriure les peculiaritats del medi físic espanyol.

4. Situar al mapa d’Espanya els principals elements i unitats del relleu peninsular i insular,

així com els grans conjunts o espais bioclimàtics.

5. Conèixer i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l’espai geogràfic

espanyol.

6. Ser capaç de descriure les peculiaritats del medi físic europeu.

7. Situar al mapa d’Europa els principals elements i unitats del relleu continental, així com

els grans conjunts o espais bioclimàtics.

8. Conèixer, comparar i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l’espai

geogràfic europeu.

9. Conèixer els principals espais naturals del nostre continent.

10. Identificar i distingir les diferents representacions cartogràfiques i escala.

11. Localitzar al mapamundi físic les principals unitats del relleu mundial i els grans rius.

Localitzar al globus terraqüi les grans zones climàtiques i identificar-ne les

característiques

12. Conèixer l’acció de l’home sobre el medi ambient i les conseqüències d’aquesta acció.

BLOC 3. LA HISTÒRIA

1. Entendre el procés d’hominització.

2. Identificar, anomenar i classificar fonts històriques.

3. Explicar les característiques de cada temps històric i certs esdeveniments que han

determinat canvis fonamentals en el rumb de la història i distingir períodes que en faciliten

l’estudi i la interpretació.

4. Distingir la diferent escala temporal d’etapes com la prehistòria i la història antiga.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments històrics

més rellevants de la prehistòria i l’edat antiga per adquirir una perspectiva global de

l’evolució d’aquests períodes.

6. Datar la prehistòria i conèixer les característiques de la vida humana corresponents als

dos períodes en què es divideix: paleolític i neolític.

7. Identificar els primers ritus religiosos.
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8. Datar l’edat antiga i conèixer algunes característiques de la vida humana en aquest

període.

9. Conèixer l’establiment i la difusió de diferents cultures urbanes després del neolític.

10. Entendre que els esdeveniments i els processos tenen lloc al llarg del temps i en un

mateix moment (diacronia i sincronia).

11. Reconèixer la importància del descobriment de l’escriptura.

12. Explicar les etapes en què es divideix la història d’Egipte.

13. Identificar les principals característiques de la religió egípcia.

14. Descriure alguns exemples arquitectònics d’Egipte i de Mesopotàmia.

15. Conèixer els trets principals de les polis gregues.

16. Entendre la transcendència dels conceptes de democràcia i colonització.

17. Distingir el sistema polític grec de l’hel·lenístic.

18. Identificar i explicar diferències entre interpretacions de fonts diverses.

19. Entendre l’abast del concepte de clàssic en l’art occidental.

20. Caracteritzar els trets principals de la societat, l’economia i la cultura romanes.

21. Identificar i descriure els trets característics d’obres de l’art grec i romà i diferenciar els

que en són específics.

22. Establir connexions entre el passat de la Hispània romana i el present.

23. Reconèixer els conceptes de canvi i continuïtat en la història de la Roma antiga.

Encara la situació sanitària i educativa actual, el Departament de Geografia i

Història considera que els possibles casos de semipresencialitat o confinament, tots els

criteris d’avaluació es mantindran com a base de l’ensenyament pertinent.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables

En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims per al

1r curs d’ESO.

BLOC 1. EL MEDI FÍSIC

1.1. Classifica i distingeix tipus de mapes i diferents projeccions.

1.2. Analitza un mapa de fusos horaris i diferencia zones del planeta amb horari semblant.

1.3. Localitza un punt geogràfic en un planisferi i distingeix els hemisferis de la Terra i les

principals característiques que presenten.
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1.4. Localitza espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades

geogràfiques.

2.1. Situa en un mapa físic les principals unitats del relleu balear, espanyol, europeu i

mundial.

3.1. Enumera i descriu les peculiaritats del medi físic espanyol.

4.1. Descriu les diferents unitats de relleu amb l’ajuda del mapa físic d’Espanya.

5.1. Localitza en un mapa els grans conjunts o espais bioclimàtics d’Espanya.

5.2. Analitza i compara les zones bioclimàtiques espanyoles utilitzant gràfics i imatges.

6.1. Explica les característiques del relleu europeu.

7.1. Localitza en un mapa els principals elements i unitats del relleu europeu.

8.1. Classifica i localitza en un mapa els diferents tipus de clima d’Europa.

9.1. Distingeix i localitza en un mapa les zones bioclimàtiques del nostre continent.

10.1. Compara una projecció de Mercator amb una de Peters.

11.1. Localitza en un mapa físic mundial els principals elements i referències físiques:

mars i oceans, continents, i illes i arxipèlags més importants, a més dels principals rius i

cadenes muntanyoses.

11.2. Elabora climogrames i mapes per situar els climes del món i els elements més

importants d’aquests climes.

12.1. Cerca informació a mitjans impresos i digitals referent a problemes mediambientals

actuals i localitza pàgines i recursos web directament relacionats amb aquests problemes.

BLOC 3. LA HISTÒRIA

1.1. Reconeix els canvis evolutius fins a arribar a l’espècie humana.

2.1. Anomena i identifica quatre classes de fonts històriques.

2.2. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o

fonts textuals.

3.1. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions

bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

4.1. Elabora diversos tipus d’eixos cronològics.

5.1. Analitza la transcendència de la revolució neolítica i el paper que hi té la dona.

6.1. Explica la diferència dels dos períodes en què es divideix la prehistòria i descriu les

característiques bàsiques de la vida en cada un dels períodes.
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7.1. Reconeix les funcions dels primers ritus religiosos, com els de la deessa mare.

8.1. Distingeix etapes dins la història antiga.

9.1. Descriu formes d’organització socioeconòmica i política noves, com els diversos

imperis de Mesopotàmia i d’Egipte.

10.1. Entén que diverses cultures existien alhora a diferents punts geogràfics.

11.1. Diferencia les fonts prehistòriques (restes materials, àgrafes) de les fonts històriques

(textos).

12.1. Interpreta un mapa cronològic i geogràfic de l’expansió egípcia.

12.2. Descriu les principals característiques de les etapes en què es divideix la història

d’Egipte: reines i faraons.

13.1. Explica com materialitzaven els egipcis la seva creença en la vida del més enllà.

13.2. Elabora un mapa conceptual amb els principals déus del panteó egipci.

14.1. Localitza en un mapa els principals exemples de l’arquitectura egípcia i de la

mesopotàmica.

15.1. Identifica diferents trets de l’organització sociopolítica i econòmica de les polis

gregues a partir de diversos tipus de fonts històriques.

16.1. Descriu algunes de les diferències entre la democràcia grega i les democràcies

actuals.

16.2. Localitza en un mapa històric les colònies gregues de la Mediterrània.

17.1. Contrasta les accions polítiques de l’Atenes de Pèricles amb l’imperi d’Alexandre el

Gran.

17.2. Elabora un mapa de l’imperi d’Alexandre el Gran.

18.1. Compara dos relats a diferents escales temporals sobre les conquestes d’Alexandre

el Gran.

19.1. Explica les característiques essencials de l’art grec i com evoluciona en el temps.

19.2. Dóna exemples representatius de les diferents àrees del saber grec i argumenta per

què es considera que la cultura europea parteix de la Grècia clàssica.

20.1. Confecciona un mapa amb les diferents etapes de l’expansió de Roma.

20.2. Identifica diferències i semblances entre les formes de vida republicanes i les de

l’Imperi a la Roma antiga

21.1. Compara obres arquitectòniques i escultòriques de l’època grega i de la romana.
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22.1. Elabora un mapa de la península Ibèrica en què es reflecteixen els canvis

administratius a l’època romana.

22.2. Analitza diversos exemples del llegat romà que sobreviuen actualment.

23.1. Entén què va significar la romanització en diferents àmbits socials i geogràfics.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 1rESO (segons cada possible

escenari)

Nombre mínim de parcials per avaluació 3

Instruments de qualificació i avaluació Nivell 0, 1 i 2 Nivell 3 i 4 Escenari confinament

Exàmens, exercicis teòrics, projectes,... 50% 40%

Feina diària 25% 30%

Conceptes i/o quadern 25% 30%

La nota final de cada avaluació podrà ser modificable en un 10% en base a l'actitud i

participació a l’aula.

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:

● Avaluació inicial: constarà de diferents preguntes plantejades l’inici de la unitat,

sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap l’alumnat del

tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és plantejar-les

oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin correctament, sinó

més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los. Aquesta prova es

realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement de l'alumne.

● Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:

○ Es farà una prova després de cada unitat didàctica.

○ El quadern o els conceptes es revisaran periòdicament (inicialment a cada UD)
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○ A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari

tant a l'aula com a casa, així com l'actitud.

○ Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que

s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.

○ Es podrà llevar fins 1 punt per ortografia als exàmens recuperables amb un

procés de còpia de les faltes comeses (màxim 20 faltes).

○ Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé

presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament

preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de

salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de

l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar

les proves escrites de forma presencial al centre.

○ En cas que un alumne falti a un examen, no es repetirà si no es presenta un

justificant d’una institució oficial (hospital, PAC, renovació DNI,...).

Si un alumne té una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta

d’avaluacions dona una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny en el

qual es donarà la possibilitat de recuperar avaluacions suspeses.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix

i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al

finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de

quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

Atenció a la diversitat: A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls

avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de

l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa

s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de
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motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a

aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).

Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin

les competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que

possibiliten l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts

segons l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la

metodologia segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç

pensades per aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen

aspectes fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació,

orientades a alumnes per a que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a

l’alumnat amb algun tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació

adaptada a les seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.

Atenció a les necessitats de grups de risc: Finalment, tenint en compte la

situació sanitària actual, es destaca que es tindrà en compte diferents grups d'alumnat

que necessitin qualsevol ajuda. A continuació es presenten aquests grups:

 Vulnerabilitat social: aquest apartat afectaria a alumnat amb situacions de

mancances econòmiques, minories ètniques, estrangeria,... En el primer cas, el

centre ja va establir un protocol d'actuació dut a terme durant el confinament

entre març i juny del curs 2019 – 2020. En relació als altres casos, cal destacar

que des del Departament de Geografia i Història es mantindrà un estret

contacte amb aquells alumnes amb dificultat en la llengua catalana i

s’adaptaran les tasques perquè aquest alumnat sigui un accés igualat al dels

seus companys.

 Vulnerabilitat de salut: al llarg del curs es pot donar el cas de que un alumne

pugui ser aïllat a la seva vivenda (per estar en contacte amb un positiu, per

donar positiu en COVID-19 i sigui asimptomàtic o amb símptomes lleus o

perquè presenti una malaltia que l’impedeixi asistir al centre pel risc en aquesta

situació excepcional). D'aquesta forma, el Departament de Geografia i Història

ha establert un protocol d'actuació basat en no perdre en cap moment el

contacte amb l'alumnat i anar informant (per mitjans telemàtics) de tot els

continguts i tasques desenvolupades durant la seva absència. Així, l'alumne

entraria en un escenari de confinament particular i individual. A més a més, i
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sempre que es pugui, s’intentarà que l’alumne pugui participar en les classes al

centre per via telemàtica a més de tenir dret a ser avaluat d’aquesta manera.

 Vulnerabilitat d'especial necessitat: aquest apartat fa referència a l'alumnat

NESE i amb discapacitats que pugui haver a l'aula. En paràgrafs anteriors,

epígrafs posteriors i en l'apartat de mesures de reforç i ampliació s'ha explicat

l'actuació del Departament de Geografia i Història davant aquesta situació. De

totes formes, en el context en el qual ens trobem, cal destacar que en cas

d'escenari de confinament, es mantindrà una estreta comunicació amb aquest

alumnat mantenint totes les adaptacions establertes.

6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents

En el cas dels pendents se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la

nota i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.

6.6.- Criteris de promoció i titulació

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de

l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de

l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per

l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau

d’adquisició de les competències corresponents. En aquests casos de la promoció vegeu

la PGA.

La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional, que s’ha

de prendre després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per resoldre

les dificultats d’aprenentatge de l’alumne.

7.- Elements transversals

Segons l’article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015) es destacarien els següents elements transversals per cursos:

 1r ESO: Educació vial, Educació mediambiental. Xarxa segura. Treball cooperatiu,

Educació higiènica i preventiva dins l'àmbit sanitari.

Tanmateix l'àrea de geografia i història conté elements transversals amb les

següents àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica,

tecnologia, valors ètics, economia, TIC.
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8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Segons l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015) es destacarien les següents competències claus:

Comunicació lingüística

 Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.

 Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de

llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.

 Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la

producció de textos electrònics.

 Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la

resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per

analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.

 Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme

observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de

prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.

 Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la

configuració que té actualment.

 Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima,

minera i industrial.

 Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les

condicions de vida al llarg de la història.

 Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del

medi ambient.

 Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital

 Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més

adequat a les pròpies necessitats.
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 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i

processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la

fiabilitat i l’adequació i transformar-la en coneixement.

 Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)

utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.

 Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels

riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la

tecnologia digital.

 Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració

de les fortaleses i les debilitats que presenten.

 Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre

 Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que

desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.

 Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans

d’actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar

els resultats obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o

modificar-lo si els resultats no han estat bons).

 Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i

el resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.

 Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir

d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

 Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a

través de l’estudi de la història i la geografia humana.

 Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la

democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica

d’Espanya, d’Europa i del món.

 Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món

globalitzat.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

 Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els

prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de

forma democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

 Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,

analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva

dins un equip.

 Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,

presentar idees i negociar de manera argumentada.

 Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals

 Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i

artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes

manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.

 Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,

sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les

manifestacions culturals i gaudir-ne.

 Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la

qual cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents

estètics, de les modes i dels gusts.

 Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.

 Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic

com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès,

estimació i respecte per aquest patrimoni.

 Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de

tasques que suposin recreació, innovació i transformació.

 Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa

implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

NIVELL 0 - 4
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Es mantindrà els protocols establerts en cursos anteriors. Inicialment una de les

tres hores hi ha la presència d’un professor de suport del Departament d’Orientació i una

altra hora un altre docent del departament de Geografia i Història.

ESCENARI DE CONFINAMENT

En cas de realitzar-se les classes de forma completament telemàtica, el professor

titular de l’assignatura tindrà en especial esment els alumnes NESE. S’estarà pendent de

que segueixin l’assignatura (assistència a videoconferències i lliurament de tasques),

mitjançant videoconferències individuals i comunicació directa (via telefònica o per correu

corporatiu) amb alumnes i famílies.

9.1.- Plans d'actuació

En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni

desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que se

li apliquin les corresponents adaptacions curriculars i sempre segons criteri del docent i

del Departament d’Orientació

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es

realitzen en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i

el segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a

l'alumnat amb necessitats.

Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a

alumnes, encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que

presentin algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport

Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del

departament d'orientació disponibles al Drive del centre.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt

divers per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de

feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden

tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i

continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat
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especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no

significatives, no es varien objectius i continguts de l’àrea, i el que es fa es una adaptació

dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències

adequades al nivell i l'àrea. Si ens trobem en un cas d’un enriquiment curricular es

donaran lectures extres i petits treballs d’investigació per a que l’alumne pugui augmentar

els seus coneixements sobre la matèria (sempre sense perjudicar la nota ordinària). En tot

cas es realitzen a criteri del professorat.

Nivell Perfil alumnes NESE

1r ESO 27

No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una

adaptació no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Degut a la situació sanitària actual, no es tenen contemplades activitats

complementària per fer durant el curs exceptuant la sortida dels grups de 1r ESO a la

finca pública Son Real. En cas de sorgir-ne d’altres d'interès els alumnes seran informats

pel docent sobre les activitats que durien a terme.



2. PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA II

HISTÒRIA CURS 2021 - 2022 de 2n ESO.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos.

La següent seqüenciació de continguts pel curs de 2n d'ESO es basa
en l'annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el
currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB
núm. 73, de 16 de maig de 2015):

PRIMER CICLE. HISTÒRIA Bloc 3. La història. En aquest bloc s'analitza un
ampli període que inclou la prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana i l'edat
moderna, ja que engloba des del procés d'hominització fins al segle XVII, tant
en l'àmbit mundial, europeu i espanyol així com en el balear.

2.- Objectius específics de l'àrea. Igualment que a l'anterior epígraf,
aquest es basa en l'annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual
s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes
Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015): L'ensenyament de
l'assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi de
contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l'etapa de
l'educació secundària obligatòria: 1. Identificar els processos i els
mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i les relacions que
s'estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per comprendre les
causes que expliquen l'evolució de les societats i els seus problemes més
rellevants. 2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements
bàsics del medi físic i les interaccions entre aquests elements i els grups
humans a l'hora d'emprar l'espai i els recursos. Valorar les conseqüències



de tipus econòmic, social, cultural, polític i mediambiental d'aquestes
interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l'ús dels recursos a les
Illes Balears. 3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les
societats amb el medi que organitzen i en el qual es desenvolupen. 4.
Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i
polítiques, així com els trets físics i humans del món, d'Europa, d'Espanya i
de les Illes Balears. 5. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els
processos i els esdeveniments històrics rellevants de la història del món,
d'Europa, d'Espanya i de les Illes Balears a fi d'adquirir una perspectiva
global de l'evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís. 6. Valorar
i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del
món, d'Europa, d'Espanya i, especialment, de les Illes Balears. 7.
Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat
social, cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat
de valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i
assumir actituds positives cap a la defensa i la conservació d'aquest
patrimoni, especialment el de les lles Balears. 8. Adquirir i emprar el
vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d'augmentar la precisió en l'ús del llenguatge i
millorar la comunicació. 9. Cercar, seleccionar, comprendre i
relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i
la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i
cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l'entorn físic i social, les
biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la
comunicació; tractar aquesta informació d'acord amb la finalitat que es
persegueix i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible. 10.
Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud
constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i
valorant el diàleg com una via necessària per solucionar els problemes



humans i socials. 11. Conèixer el funcionament de les societats
democràtiques, apreciar-ne els valors i les bases fonamentals, valorar els
drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable i una condició necessària
per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i injustes i
mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats
dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris. 12. Valorar i respectar
la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i opinions que no
coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis de
valor.

3.- Mètodes pedagògics.

En relació als mètodes pedagògics, els aspectes que es desenvoluparan a
continuació es basen en l'article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel
qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes
Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

3.1.- Mètodes i propostes didàctiques: La matèria de ciències
socials, geografia i història, a l'educació secundària obligatòria
contribueix amb els seus continguts a la consecució de les
competències bàsiques que impregnen tot el currículum
d'aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus objectius
essencials:

• Facilitar la informació necessària per situar l'alumnat al marc cultural i
social on viu.

• Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que



l'alumnat pugui comprendre el seu món. Presentar els continguts amb criteris
i principis metodològics encaminats a ajudar l'alumnat a traduir els seus
coneixements en comportaments socials, democràtics, solidaris i crítics.
S'han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia
i història com:

• La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i
progressiva per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de
manera eficaç i comprensible. Recursos relacionats amb l'àrea a Internet
(mapes virtuals, bases de dades, estadístiques) i als mitjans de comunicació
(documentals, debats, notícies, pel·lícules), al costat dels materials
tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per comentar,
diapositives, ...). Facilitació de la creació de situacions educatives que els
permetin construir el seu propi coneixement social, geogràfic i històric i
valorar críticament la seva informació prèvia. La cosmovisió de l'alumnat. Ja
que aquesta prové en gran part dels mitjans de comunicació i respon a
estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar situacions
que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir a
canviar-les.

• L'avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s'avalua el progrés
de cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats.
Contínua, perquè s'han de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges
de cada alumne des del principi fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la
història que és objecte d'ensenyament i no objecte d'investigació, exigeix una
doble missió: ensenyar història i explicar, sense deixar d'ensenyar, com es
construeix la història que estem explicant. Queda clar que la tasca de
l'alumnat no és aprendre a investigar, però si que ha de saber per què la



història que aprèn té les característiques d'un aprenentatge científic i per tant
metodològicament ben construït. El professorat segueix unes pautes de
treball que comporten induir uns aprenentatges que són aplicables al model
científic de la història encara que no es donin les premisses d'una
investigació real, és a dir: plantejament d'una hipòtesi en el marc del
comportament social, dins d'una acotació espai temporal, aplicant un mètode
d'indagació basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de
construcció d'un resultat considerat fiable dins des seu caràcter provisional.
Construcció d'algun tipus de generalització, llei i/o construcció teòrica.

És evident que s'indueix, en l'ensenyament, aquest tipus de metodologia,
però el plantejament que se'n fa s'infereix des d'uns continguts que es
donen conceptualment organitzats per la historiografia existent. És molt
important, doncs, la utilització de bibliografia que permeti a l'alumne
conèixer els mètodes comparatius de les investigacions i les construccions
de models en el marc de la historiografia, si no recent, al menys
clàssica. En aquest punt, creiem que la utilització de compendis i manuals
que reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt
del treball del Departament. La metodologia es fonamenta en els dos factors
clau del procés educatiu:

• L'alumnat: l'ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l'adolescència,
aquest és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i
adaptacions, per donar pas a la personalitat dels alumnes. Aquest període es
caracteritza per l'emergència i consolidació de les operacions formals", el
subjecte serà capaç progressivament, d'operar de forma abstracta, d'operar
amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics dels
quals procedeixen.

• L'aprenentatge: Per dur a terme el procés d'aprenentatge i que tingui



significació i funcionalitat per l'alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:

· El procés d'ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d'estímuls
intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels
centres educatius hauran d'ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on
els alumnes puguin interioritzar els continguts. Els punts més importants
són:

o L'aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament
operatori de cadascun dels alumnes.

o L'aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada
alumne tingui de l'àrea.

o L'aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà
significatiu, per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació dels
alumnes per trobar sentit a l'aprenentatge i així desenvolupar la capacitat de
reflexió, comprensió i actuació. L'aprenentatge serà funcional. Els continguts
que volem que aprenguin estaran connectats amb els coneixements previs i
possibilitar la construcció d'esquemes de coneixements. Per altre banda,
l'estructura de l'aprenentatge possibilitarà l'exercici i aplicació dels
aprenentatges desenvolupats. L'aprenentatge tindrà dues dimensions
complementaries:

• El domini dels continguts específics de l'àrea.

• La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de les
àrees. Actualment, ens trobam en una situació sanitària i educativa
excepcional a causa de la pandèmia de COVID-19. D'aquesta manera, els



continguts més teòrics es prioritzaran en les classes presencials deixant els
més pràctics per a un possible ensenyament a distància.

En el cas dels escenaris A i B, els alumnes de 2n d'ESO es trobaran sempre
presents en el centre amb la qual cosa es mantindrà una metodologia
explicativa continuadora respecte a anys anteriors.

En cas de donar-se classes telemàtiques (escenari C) es seguirà la
normativa digital establerta aprovada per la CCP del centre i, com ja s'ha
esmentat amb anterioritat, es prioritzaran els continguts essencials que

l'alumnat hagi d'aprendre.

3.2.- Materials i recursos didàctics

NIVELL MATERIAL PRINCIPAL I ALTRES RECURSOS

2n d'ESO
- Quadern de l'alumne

- Llibre de text elaborat pel Departament

- Altres materials d'elaboració pròpia

-  Fonts diverses (xarxa, física,...)

-  Tauleta chroomebook de alumnat

4.- Temporalització
Temporització continguts nuclears CURS 2n ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD0. Introducció a la matèria UD 5. Al - Àndalus
UD 8. Els descobriments a l'Edat
Moderna



UD 1. El pas de l'Edat Antiga a la
Mitjana

UD 6. Els regnes cristians peninsulars UD 9. Renaixement i humanisme

UD 2. L'Europa feudal
UD 7. Els canvis polítics, econòmics i
socials en l'Edat Moderna

UD 10. Els ss, XV . XVI, XVII a
l'Imperi hispànic

UD 3. El romànic i el gòtic

UD 4. Els visigots a la Península
Ibèrica

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Aquest apartat segueix íntegrament el DECRET 39/2011, de 29
d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa
als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB
05/05/2011 núm. 67) i l'article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig,
pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a
les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Al curs de 2n d'ESO cal destacar que es prenen totes les mesures
necessàries per atendre als casos que necessitin una ampliació o reforç del
contingut explicat a les classes. Aquestes mesures sempre estan
coordinades amb el Departament d'Orientació i es basen tant en les
activitats diàries com en els exàmens que es puguin anar desenvolupant al
llarg del curs.

6.- Avaluació.

6.1.-Criteris d'avaluació per nivells.

Els criteris generals d'avaluació, segons normativa, són els següents:
BLOC 3. LA HISTÒRIA.

24. Descriure la nova situació econòmica, social i política dels regnes
germànics.



25. Caracteritzar l'Alta Edat Mitjana a Europa i reconèixer la dificultat que
suposa la falta de fonts històriques en aquest període.

26. Explicar l'organització feudal i quines conseqüències té.

27. Analitzar l'evolució dels regnes cristians i musulmans en els aspectes
socioeconòmics, polítics i culturals.

28. Entendre els processos relatius a les conquestes i la repoblació dels
regnes cristians a la península Ibèrica i les relacions que mantenen amb
al-Àndalus.

29. Comprendre les funcions diverses de l'art a l'edat mitjana.

30. Entendre el concepte de crisi i les conseqüències econòmiques i
socials que té.

31. Comprendre la significació històrica de l'etapa del Renaixement a
Europa.

32. Relacionar l'abast de la nova mirada dels humanistes, dels artistes i
dels científics del Renaixement amb etapes anteriors i posteriors.

33. Analitzar el regnat dels Reis Catòlics com una etapa de transició entre
l'edat mitjana i l'edat moderna.

34. Entendre els processos de conquesta i colonització i les conseqüències
que se'n deriven.

35. Comprendre la diferència entre els regnes medievals i les monarquies
modernes.

36. Conèixer trets de les polítiques internes i les relacions exteriors dels segles
XVI i XVII a Europa.

37. Conèixer la importància d'alguns autors i obres d'aquests segles.

38. Conèixer la importància de l'art barroc a Europa i a Amèrica. Usar el



vocabulari històric amb precisió i inserir-lo en el context adequat.

Encara que amb la situació sanitària i educativa actual, el Departament de
Geografia i Història considera que els possibles casos de semipresencialitat o
confinament, tots els criteris d'avaluació es mantindran com a base de
l'ensenyament pertinent.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables.
En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a
mínims en relació a 2n d'ESO.

BLOC 3. LA HISTÒRIA

24.1. Compara les formes de vida de l'Imperi romà amb les dels regnes

germànics en diversos aspectes.

25.1. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre

el passat.

26.1. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i camperols.

27.1. Comprèn els orígens de l'islam i l'abast que té posteriorment. 27.2.

Explica la importància d'al-Àndalus l'edat mitjana.

28.1. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació



cristianes a la península Ibèrica.

29.1. Descriu característiques de l'art romànic, del gòtic i de l'islàmic.

30.1. Comprèn l'impacte d'una crisi demogràfica i econòmica en les societats

medievals europees.

31.1. Distingeix diferents maneres de periodització històrica: edat moderna,

Renaixement, barroc, absolutisme.

32.1. Identifica trets del Renaixement i de l'humanisme en la història europea a

partir de diferent tipus de fonts històriques.

32.2. Coneix obres i el llegat d'artistes, humanistes i científics de l'època.

33.1. Coneix els principals fets de l'expansió d'Aragó i de Castella pel món.

34.1. Explica les diferents causes que varen conduir els europeus a decobrir

Amèrica, a conquerir-la i a colonitzar-la.

34.2. Valora interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització

d'Amèrica.

35.1. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris,



parlamentaris i absoluts.

36.1. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a

guerres com la dels Trenta Anys.

37.1. Analitza obres o fragments d'obres d'alguns autors d'aquesta època en

el context en què varen ser creades.

38.1. Identifica obres significatives de l'art barroc.

6.3.-Criteris de qualificació per nivells.

Nivell 0,1,2 (presencial) Nivell 3,4 (presencial)
Escenari confinament  
(telemàtic)

Proves escrites: 50%
Feina diària: 25%
Conceptes: 25%

Proves escrites: 50%
Feina diària: 25%
Conceptes: 25%

Proves escrites: 40%
Feina diària: 30%
Conceptes: 30%

La nota final de cada avaluació podrà ser modificable en un 10% en base a l'actitud i participació a
l’aula.

Al llarg del curs també es tindran presents els treballs i activitats diverses que
s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i les faltes d'ortografia
suposaran en els exàmens la pèrdua d’1 punt cada 20 faltes (es recupera el
punt entregant la correcció de les faltes ) .
A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de
29 de desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que
regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria
extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i
titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs
escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de
curs, els alumnes i les famílies seran convenientment informats de les



dates de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una
de les matèries del curs.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre
és totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui
diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un
informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es
trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant
d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de
forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la
malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma
presencial al centre.

6.4.- Procediments d'avaluació.

El procés d'avaluació serà el següent:

Avaluació inicial: constarà de diferents preguntes plantejades l'inici de la
unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap
l'alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil
és plantejar-les oralment, no s'ha de pretendre que els alumnes les
responguin correctament, sinó més aviat crear dubtes i interrogants per tal
de motivar-los. Aquesta prova es realitzarà a principi de curs per saber el
grau de coneixement de l'alumne.

Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:

• Es farà una prova després de cada unitat didàctica.

El quadern/conceptes es revisarà periòdicament (inicialment a cada UD). A
l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball
diari tant a l'aula com a casa, així com l'actitud. Al llarg del curs també es
tindran present els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant



els continguts, la presentació i l'ortografia. L'ortografia també es qualificarà
en els exàmens o treballs tenint-ho en compte en la nota. La recuperació
de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. Si un alumne té
una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta
d'avaluacions dona una mitjana igual o superior a 5 no haurà de
recuperar a juny.

Atenció a la diversitat: A l'alumnat amb necessitats educatives especials
se'ls avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un
dels grans objectius de l'ESO és garantir la igualtat d'oportunitats per a
tot el nostre alumnat, la qual cosa s'aconsegueix amb el currículum comú,
el que es proposa és respectar la diversitat de motivacions, interessos i
capacitats d'aquell, prenent diverses mesures que s'ajustin a aquest principi
(el de l'atenció a la diversitat).

Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes
aconsegueixin les competències bàsiques s'han de posar en pràctica els
diferents recursos que possibiliten l'atenció a la diversitat, com per
exemple: ampliar o reduir els continguts segons l'interès i la capacitat
de l'alumnat, adaptar el material didàctic, variar la metodologia segons les
necessitats de l'alumne/a... Es proposaran activitats de reforç
pensades per aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat,
no assimilen aspectes fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i
activitats d'ampliació, orientades a alumnes que els assoleixin satisfactòriament.
Pel que respecta a l'alumnat amb algun tipus de discapacitat (informe mèdic), es
realitzarà una programació adaptada a les seves possibilitats supervisat pel
Departament d'Orientació.

Atenció a les necessitats de grups de risc:
Finalment, tenint en compte la situació sanitària actual, es destaca que es tindrà
en compte diferents grups d'alumnat que necessitin qualsevol ajuda. A
continuació es presenten aquests grups:



Vulnerabilitat social: aquest apartat afectaria a alumnat amb situacions de
mancances econòmiques, minories ètniques, estrangeria,... En el primer cas, el
centre ja va establir un protocol d'actuació dut a terme durant el confinament
entre març i juny del curs 2019 - 2020. En relació als altres casos, cal destacar
que des del Departament de Geografia i Història es mantindrà un estret
contacte amb aquells alumnes amb dificultat en la llengua catalana i
s'adaptaran les tasques perquè aquest alumnat sigui un accés igualat al dels
seus companys.

Vulnerabilitat de salut: al llarg del curs es pot donar el cas de que un
alumne pugui ser a'illat a la seva vivenda (per estar en contacte amb un
positiu, per donar positiu en COVID-19 i sigui asimptomàtic o amb
símptomes lleus o perquè presenti una malaltia que l'impedeixi asistir al
centre pel risc en aquesta situació excepcional). D'aquesta forma, el
Departament de Geografia i Història ha establert un protocol d'actuació
basat en no perdre en cap moment el contacte amb l'alumnat i anar informant
(per mitjans telemàtics) de tot els continguts i tasques desenvolupades
durant la seva absència. Així, l'alumne entraria en un escenari C particular i
individual. A més a més, i sempre que es pugui, s'intentarà que l'alumne pugui
participar en les classes al centre per via telemàtica.

Vulnerabilitat d'especial necessitat: aquest apartat fa referència a l'alumnat
NESE i amb discapacitats que pugui haver a l'aula. En paràgrafs anteriors,
epígrafs posteriors i en l'apartat de mesures de reforç i ampliació s'ha explicat
l'actuació del Departament de Geografia i Història davant aquesta situació. De
totes formes, en el context en el qual ens trobem, cal destacar que en cas
d'escenari C, es mantindrà una estreta comunicació amb aquest alumnat
mantenint totes les adaptacions establertes.



6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents.

En el cas dels pendents se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 %

de la nota i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.

6.6.- Criteris de promoció i titulació.
Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el

currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la

decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha

de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne,

atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les

competències corresponents. En aquests casos de la promoció vegeu la

PGA. En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran

un seguiment a partir del model establert a la PGA.

7.- Elements transversals.

Segons l'article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual
s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Balears
(BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) es destacarien els següents elements
transversals per cursos: 2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere.
Treball cooperatiu. Educació higiènica i preventiva sanitària. Tanmateix l'àrea de
geografia i història conté elements transversals amb les següents àrees de la
ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors
ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les
competències clau. Segons l'annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel

qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes



Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) es destacarien les següents
competències claus: Comunicació lingüística. Adquisició del lèxic
adequat mitjançant la pràctica de l'oralitat i l'escriptura a l'aula.
Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a
l'hora de llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar. Adquisició d'habilitats
vinculades al tractament de la informació a través de la producció de textos
electrònics. Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la
convivència, la resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats
afectives. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia Utilització d'eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes,
escales) per analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar
mapes. Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme
observacions, s'estableixen hipòtesis i s'extreuen conclusions, amb l'objectiu de
prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la
configuració que té actualment. Relació dels sabers geològics amb la producció
agrícola, ramadera, marítima, minera i industrial. Associació de l'aparició de
noves tecnologies i avenços científics a la millora de les condicions de vida al
llarg de la història. Implicació en l'ús raonable dels recursos naturals, així com en
la conservació del medi ambient. Valoració crítica de l'impacte de les activitats
humanes sobre el medi físic.

Competència digital.
Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el
més adequat a les pròpies necessitats. Ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació per cercar, obtenir i processar informació de manera crítica; és
a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l'adequació i transformar-la en
coneixement.

Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)
utilitzant els programes o les aplicacions que s'adapten millor a les tasques.



Respecte dels principis ètics en l'ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels
riscs associats a l'ús de recursos en línia i l'addicció a determinats aspectes de
la tecnologia digital. Demostració d'una actitud activa, crítica i realista cap a les
tecnologies i valoració de les fortaleses i les debilitats que presenten. Motivació
per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l'ús.

Aprendre a aprendre.

Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del
que desconeix, del que és capaç d'aprendre i del que li interessa.
Obtenció d'estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar
abans d'actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i
avaluar els resultats obtinguts (consolidar l'aplicació del pla si ha donat
bons resultats o modificar-lo si els resultats no han estat bons). Ús de la
motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el
resultat de l'aprenentatge a partir de metes realistes. Ús i aplicació de nous
coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir d'experiències vitals
prèvies.

Competències socials i cíviques.

Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a
través de l'estudi de la història i la geografia humana. Identificació de conceptes
ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la democràcia i els drets humans
en l'organització social, política i econòmica d'Espanya, d'Europa i del món.

Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món
globalitzat.

Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin
els prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions
de forma democràtica.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l'hora de planificar-los,



analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com

col·lectiva dins un equip.

Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber
comunicar-se, presentar idees i negociar de manera argumentada.

Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat. Consciència i
expressions culturals.

Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i
artístiques com a font d'enriquiment i gaudi personal i consideració d'aquestes
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.

Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les
manifestacions culturals i gaudir-ne. Identificació de la relació entre
manifestacions artístiques i culturals i societat, la qual cosa implica prendre
consciència de l'evolució del pensament, dels corrents estètics, de les
modes i dels gusts. Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i
societats. Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni
cultural i artístic com a resultat de l'evolució de les diferents cultures i
demostració d'interès, estimació i respecte per aquest patrimoni. Potenciació
de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de
tasques que suposin recreació, innovació i transformació. Promoció de la
participació en activitats culturals de l'entorn immediat, la qual cosa
implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
Per al nivell de 2n d'ESO es mantenen les classes completament

presencials i a causa de les ràtios mig-baixes es mantenen les classes
senceres sense desdoblar.
ESCENARI C. En cas de realitzar-se les classes de forma completament
telemàtica, el professor titular de l'assignatura tindrà en especial esment
els alumnes NESE. S’estarà pendent de que segueixin l'assignatura



(assistència a videoconferències i lliurament de tasques), mitjançant
videoconferències individuals i comunicació directa (via telefònica o per
correu corporatiu) amb alumnes i famílies.

9.1.- Plans d'actuació.
En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha
agrupaments flexibles ni desdoblaments (sí que hi ha suports a 1r de la
ESO), amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet
que se li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.-Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars Les
adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es
realitzen en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun
tipus de dificultat i el segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació
dels objectius i els continguts a l'alumnat amb necessitats. Tanmateix
també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a
alumnes, encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats
específiques, sinó que presentin algunes dificultats a l'hora d'aconseguir
els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport.
Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els
models del departament d'orientació disponibles al Drive del centre. Per tal
d'atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d'un alumnat molt
divers per diferents motius (nouvinguts, dificultats d'aprenentatge, manca
d'hàbits de feina,...) s'elaboren les Adaptacions Curriculars
Individualitzades (ACI). Aquestes poden tenir un caràcter significatiu o no.
En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i continguts
conceptuals a avaluar, per tant l'alumne requereix un material elaborat
especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les
adaptacions no significatives, no es varien objectius ni continguts de
l'àrea, i el que es fa es una adaptació dels procediments i activitats
d'aprenentatge per poder assolir unes competències adequades al nivell i



a l'àrea. Si ens trobem en un cas d'un enriquiment curricular es donaran
lectures extres i petits treballs d'investigació per a que l'alumne pugui
augmentar els seus coneixements sobre la matèria (sempre sense
perjudicar la nota ordinària). En tot cas es realitzen a criteri del
professorat.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Es tenen contemplades activitats complementària per fer durant el curs
sempre que es puguin realitzar a prop o dintre del municipi i que tenguin
relació amb la matèria impartida.
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0.- MEMBRES DEL DEPARTAMENT EN EL CURS 2021 - 2022

El Departament de Geografia i Història en aquest curs 2022 - 2022 continua format

per tres subdepartaments: Geografia i Història, Economia, Valors Ètics i Religió. Els

membres en aquest curs acadèmic són 6:

l Joan Miquel Caldés (cap de Departament)

l Alonso José Padilla Joan Miquel Caldés

l Noelia Munar

l Gabriel Crespí Palou (Valors Ètics)

l Adela Prat (Economia)

l William Solano (Religió)
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3.- PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I

HISTÒRIA CURS 2021 - 2022 de 3r ESO.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

La següent seqüenciació de continguts pel curs de 3r d’ESO es basa en l’annex I

del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

PRIMER CICLE. GEOGRAFIA

Bloc 2. L’espai humà

En aquest bloc s’analitzen diferents aspectes de la geografia humana

aplicada a l’espai balear, espanyol, europeu i mundial, com l’organització

territorial, la població i les seves dinàmiques, la morfologia de les ciutats, els

sectors econòmics i la incidència d’aquests en la població i el territori.

2.- Objectius específics de l'àrea

Igualment que a l’anterior epígraf, aquest es basa en l’annex I del Decret 34/2015,

de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les

Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi

de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació

secundària obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i les

relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per comprendre

les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi físic i

les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar l’espai i els

recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i
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mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels

recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi que

organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat

geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així com

els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments històrics

rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears a fi d’adquirir

una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,

d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural i

històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el

patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la defensa i la

conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al

vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la

comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis de

la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i cartogràfic

procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques, els mitjans

de comunicació i les tecnologies de l'informació i la comunicació; tractar aquesta

informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la als altres de forma

organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,

crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via

necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i les

bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment irrenunciable i una

condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i injustes i

mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones privats dels seus
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drets o dels recursos econòmics necessaris.

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i

opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre judicis de

valor.

3.- Mètodes pedagògics

En relació als mètodes pedagògics, els aspectes que es desenvoluparan a

continuació es basen en l’article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix

el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015)

3.1.- Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària

obligatòria contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències

bàsiques que impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus

objectius essencials:

Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.

Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o alumna

pugui comprendre el seu món. Presentar els continguts amb criteris i principis

metodològics encaminats a ajudar l’alumnat a traduir els seus coneixements en

comportaments socials, democràtics, solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història

com:

La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva per

obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i comprensible.

Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,

estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules), al

costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per comentar,

diapositives, ...).

Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu propi

coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.
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La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de

comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé presentar

situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees prejutjades i contribuir a

canviar-les.

L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de cada un

dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè s’han de

valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi fins al

final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història que és

objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió: ensenyar

història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que estem

explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però si que ha

de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un aprenentatge científic i

per tant metodològicament ben construït.

El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns aprenentatges

que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin les premisses

d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del comportament

social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode d’indagació basat en fonts

històriques i un mètode crític de verificació i de construcció d’un resultat considerat fiable

dins del seu caràcter provisional. Construcció d’algun tipus de generalització, llei i/o

construcció teòrica.

És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el

plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment

organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de

bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les

investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent, al

menys clàssica. En aquest punt, creiem que la utilització de compendis i manuals que

reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del

Departament.

La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:

L’alumnat: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest és un

període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar pas a la
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personalitat dels alumnes. Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació

de les “operacions formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar de forma

abstracta, d’operar amb representacions i símbols sense recórrer als elements empírics

dels quals procedeixen.

 L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i

funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:

■ El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls

intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels

centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on

els alumnes puguin interioritzar els continguts. Els punts més importants

són:

 L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori

de cadascun dels alumnes.

 L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada

alumne tingui de l'àrea.

 L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà

significatiu, per tant les activitats duites a terme garantiran la motivació

dels alumnes per trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la

capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

 L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin

estaran connectats amb els coneixements previs i possibilitar la

construcció d’esquemes de coneixements. Per altre banda, l’estructura

de l’aprenentatge possibilitarà l’exercici i aplicació dels aprenentatges

desenvolupats.

■ L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:

■ El domini dels continguts específics de l’àrea.

■ La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars

de les àrees.

Actualment, a causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020

de 29 de desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà

l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una
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convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de

quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o

d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes

compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el

corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats

avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la

malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Durant el curs 21-22 les classe seran totalment presencials a tots els nivells d’alerta ( del

0 al 4 ). En cas de donar-se classes telemàtiques (Escenari de Confinament) es seguirà la

normativa digital establerta aprovada per la CCP del centre i, com ja s’ha esmentat amb

anterioritat, es prioritzaran els continguts essencials que l’alumnat hagi d’aprendre.

3.2.- Materials i recursos didàctics

NIVELL MATERIAL PRINCIPAL ALTRES RECURSOS

3r d’ESO - Llibre de text elaborat pel

Departament

- Classroom de

l’assignatura

- Quadern de l’alumne

- Altres materials d’elaboració

pròpia

- Fonts diverses (xarxa,

física,...)

- Tauleta o chroomebook de

l’alumne
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4.- Temporalització

1ª avaluació 2ª avaluació 3ª avaluació

Tema 0: Presentació de

l’assignatura. La Geografia

Humana.

Tema 4. Economia: introducció

a l’organització econòmica

mundial

Tema 7. Economia: el sector

terciari

Tema 1. La població:

Demografia i migracions:

El món, Europa, Espanya i

Illes Balears

Tema 5. Economia: el sector

primari

Tema 8. La producció i el

consum. L’explotació i control

dels recursos

Tema 2. L’organització

territorial: el cas espanyol.

Tema 6. Economia: el sector

secundari

Tema 9. Reptes del mon

actual. Recursos naturals,

Desenvolupament sostenible,

Impacte mediambiental i

Conflictes bèl·lics. 

Tema 3. La ciutat i el

procés d’urbanització

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç

Aquest apartat segueix íntegrament el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es

regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris

sostinguts amb fons públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Al curs de 3r d’ESO cal destacar que es prenen totes les mesures necessàries per

atendre als casos que necessitin una ampliació o reforç del contingut explicat a les

classes. Aquestes mesures sempre estan coordinades amb el Departament d’Orientació i

es basen tant en les activitats diàries com en els exàmens que es puguin anar

desenvolupant al llarg del curs.
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6.- Avaluació

6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Segons el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i

l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

(BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB

núm. 73, de 16 de maig de 2015); els criteris d’avaluació de 3r ESO es corresponen al

bloc 2 destinat a “L’espai humà”, i són els següents:

 1. Analitzar les característiques, la distribució, la dinàmica i l’evolució de la població

de les Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments migratoris.

 2. Conèixer l’organització territorial d’Espanya.

 3. Conèixer i analitzar els problemes i els reptes mediambientals als quals han de

fer front les Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i les possibles vies per

superar-los.

 4. Conèixer els principals espais naturals protegits peninsulars i insulars.

 5. Identificar els principals paisatges humanitzats espanyols i classificar-los per

comunitats autònomes.

 6. Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i les diferents formes

d’ocupació de l’espai urbà.

 7. Analitzar la població europea pel que fa a la distribució, l’evolució, la dinàmica,

les migracions i les polítiques de població.

 8. Reconèixer les activitats econòmiques dels tres sectors que es duen a terme a

Europa, a Espanya i a les Illes Balears i identificar diferents polítiques

econòmiques.

 9. Comprendre el procés d’urbanització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i

els pros i els contres que suposa.

 10. Comentar la informació sobre la densitat de població i les migracions en mapes

del món.

 11. Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics.

 12. Entendre la idea de desenvolupament sostenible i les implicacions que té.

 13. Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa mundial.
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 14. Conèixer la distribució desigual de les regions industrialitzades al món.

 15. Analitzar l’impacte dels mitjans de transport a l’entorn immediat.

 16. Comparar les dades del pes del sector terciari d’un país amb les del pes del

sector primari i del secundari i extreure’n conclusions.

 17. Assenyalar en un mapamundi les grans àrees urbanes i analitzar-les.

 18. Identificar el paper de grans ciutats mundials com a dinamitzadores de

l’economia de les regions en què es troben.

 19. Analitzar textos que reflecteixin un nivell de consum contrastat a diferents

països i extreure’n conclusions.

 20. Analitzar gràfics de barres per països en què es representi el comerç desigual i

el deute extern entre països en desenvolupament i països desenvolupats.

 21. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic al món amb factors econòmics i polítics.

Encara la situació sanitària i educativa actual, el Departament de Geografia i

Història considera que els possibles casos de semipresencialitat o confinament, tots els

criteris d’avaluació es mantindran com a base de l’ensenyament pertinent.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables

En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.

Primer cicle, concretament els destinats a 3r d’ESO, que estan relacionats amb els criteris

d’avaluació que hem mencionat a l’apartat anterior. Per tant, a l’hora d’establir aquesta

relació les enumeram segons la numeració anterior.

 1.1. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats

autònomes.

 1.2. Analitza a diferents mitjans els moviments migratoris de les tres darreres

dècades.

 2.1. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats

autònomes, capitals, províncies, illes.

 3.1. Compara paisatges humanitzats espanyols segons l’activitat econòmica que

s’hi duu a terme.

 4.1. Situa els parcs naturals espanyols en un mapa i explica la situació actual

d’alguns d’ells.

 5.1. Classifica els principals paisatges humanitzats espanyols a través d’imatges.

 6.1. Interpreta textos que expliquen les característiques de les ciutats d’Espanya



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

amb l’ajuda d’Internet o de mitjans de comunicació escrits.

 7.1. Explica les característiques de la població europea.

 8.1. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

 9.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats existents al nostre continent.

 9.2. Resumeix elements que diferencien el món urbà i el rural a Europa.

 10.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblats.

 10.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, esmenta a quin país

pertanyen i explica la posició econòmica que ocupen.

 10.3. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acollida.

 11.1. Diferencia aspectes concrets dins un sistema econòmic i analitza com es

relacionen.

 12.1. Defineix el concepte de desenvolupament sostenible i descriu conceptes clau

que hi estan relacionats.

 13.1. Situa al mapa mundial les principals zones cerealícoles i les masses

boscoses més importants del món.

 13.2. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores de minerals

al món.

 13.3. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores i

consumidores d’energia al món.

 13.4. Identifica i anomena algunes energies alternatives.

 14.1. Localitza en un mapa, mitjançant els símbols i la llegenda adequats, els

països més industrialitzats del món.

 14.2. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores i

consumidores d’energia al món.

 15.1. Traça sobre un mapamundi l’itinerari que segueix un producte agrari i un altre

de ramader des que el recol·lecten o el produeixen fins que el consumeixen en

zones llunyanes, i n’extreu conclusions.

 16.1. Compara la població activa de cada sector a diversos països i analitza el grau

de desenvolupament que mostren aquestes dades.

 17.1. Elabora gràfics de diferent tipus (gràfics lineals, gràfics de barres i diagrama

de sectors) en suports virtuals o analògics que reflecteixen informació econòmica i

demogràfica de països o àrees geogràfiques a partir de les dades seleccionades
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 18.2. Elabora un gràfic amb dades de l’evolució del creixement de la població

urbana al món.

 19.1. Compara les característiques del consum interior de països com el Brasil i

França

 20.1. Elabora mapes conceptuals, emprant recursos impresos i digitals, per explicar

el funcionament del comerç i indica els organismes que agrupen les zones

comercials

 21.1. Elabora un informe sobre les mesures per intentar superar les situacions de

pobresa.

 21.2. Assenyala àrees de conflicte bèl·lic al mapamundi i les relaciona amb factors

econòmics i polítics

6.3.- Criteris de qualificació per nivells

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 3rESO (segons cada possible escenari)
Nivells alerta 0,1,2
(presencial)

Nivells alerta 3,4
(presencial)

Escennari de confinament
(telemàtic)

Avaluació final: Prova escrita:
70%
Procediments (activitats): 30%

Avaluació final: Prova escrita:
70%
Procediments (activitats): 30%

Avaluació final: Prova escrita:
30%
Procediments (activitats): 70%

La nota final de cada avaluació podrà ser modificable en un 10% en base a l'actitud i participació a
l’aula. 

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:

l Avaluació inicial: constarà de diferents preguntes plantejades l’inici de la unitat,

sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap l’alumnat del

tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és plantejar-les

oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin correctament, sinó

més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los. Aquesta prova es

realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement de l'alumne.

l Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:

◦ Es farà una prova després de cada unitat didàctica.

◦ El quadern es revisarà periòdicament (inicialment a cada UD)

◦ A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari

tant a l'aula com a casa, així com l'actitud.
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◦ Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que

s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.

◦ L'ortografia també es qualificarà en els exàmens restant 1 punt per cada 10

faltes (recuperable).

La recuperació de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. Si un alumne

té una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta d’avaluacions dona

una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny. En cas que l'alumne hagués

de presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació consistirà en la realització

d'un examen (suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del treball d'estiu (suposant el 20%

de la nota ).

Atenció a la diversitat: A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls

avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de

l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa

s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de

motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a

aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).

Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin

les competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que

possibiliten l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts

segons l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la

metodologia segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç

pensades per aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen

aspectes fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació,

orientades a alumnes que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a l’alumnat

amb algun tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació adaptada

a les seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.

Atenció a les necessitats de grups de risc: Finalment, tenint en compte la situació

sanitària, es destaca que es tindrà en compte diferents grups d'alumnat que necessitin

qualsevol ajuda. A continuació es presenten aquests grups:

l Vulnerabilitat social: aquest apartat afectaria a alumnat amb situacions de

mancances econòmiques, minories ètniques, estrangeria,... En el primer cas, el

centre ja va establir un protocol d'actuació dut a terme durant el confinament
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entre març i juny del curs 2019 – 2020. En relació als altres casos, cal destacar

que des del Departament de Geografia i Història es mantindrà un estret

contacte amb aquells alumnes amb dificultat en la llengua catalana i

s’adaptaran les tasques perquè aquest alumnat sigui un accés igualat al dels

seus companys.

l Vulnerabilitat de salut: al llarg del curs es pot donar el cas de que un alumne

pugui ser aïllat a la seva vivenda (per estar en contacte amb un positiu, per

donar positiu en COVID-19 i sigui asimptomàtic o amb símptomes lleus o

perquè presenti una malaltia que l’impedeixi asistir al centre pel risc en aquesta

situació excepcional). D'aquesta forma, el Departament de Geografia i Història

ha establert un protocol d'actuació basat en no perdre en cap moment el

contacte amb l'alumnat i anar informant (per mitjans telemàtics) de tot els

continguts i tasques desenvolupades durant la seva absència. Així, l'alumne

entraria en un escenari C particular i individual. A més a més, i sempre que es

pugui, s’intentarà que l’alumne pugui participar en les classes al centre per via

telemàtica.

l Vulnerabilitat d'especial necessitat: aquest apartat fa referència a l'alumnat

NESE i amb discapacitats que pugui haver a l'aula. En paràgrafs anteriors,

epígrafs posteriors i en l'apartat de mesures de reforç i ampliació s'ha explicat

l'actuació del Departament de Geografia i Història davant aquesta situació. De

totes formes, en el context en el qual ens trobem, cal destacar que en cas

d'escenari de confinament, es mantindrà una estreta comunicació amb aquest

alumnat mantenint totes les adaptacions establertes.

6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents

En el cas dels pendents se'ls donarà un pla de feina que suposarà un 20 % de la

nota i el 80% serà l'examen que es realitza es mes d'abril.

6.6.- Criteris de promoció i titulació

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de l'educació

secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de l’alumne d’un

curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent de

l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les
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competències corresponents. En aquests casos de la promoció vegeu la PGA.

En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguiment a partir

del model establert a la PGA.

7.- Elements transversals

Segons l’article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015) es destacarien els següents elements transversals per cursos:

l 3r ESO: Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere. Educació higiènica

i preventiva sanitària.

Tanmateix l'àrea de geografia i història conté elements transversals amb les

següents àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica,

tecnologia, valors ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Segons l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015) es destacarien les següents competències claus:

Comunicació lingüística

l Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.

l Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de

llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.

l Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la

producció de textos electrònics.

l Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la

resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

l Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per

analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.

l Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme

observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de

prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat.
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l Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la

configuració que té actualment.

l Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima,

minera i industrial.

l Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de les

condicions de vida al llarg de la història.

l Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del

medi ambient.

l Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital

l Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més

adequat a les pròpies necessitats.

l Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i

processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la

fiabilitat i l’adequació i transformar-la en coneixement.

l Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)

utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques.

l Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement dels

riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la

tecnologia digital.

l Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i valoració

de les fortaleses i les debilitats que presenten.

l Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre

l Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que

desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.

l Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans

d’actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar

els resultats obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o

modificar-lo si els resultats no han estat bons).

l Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i

el resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.
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l Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir

d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

l Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a

través de l’estudi de la història i la geografia humana.

l Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la

democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica

d’Espanya, d’Europa i del món.

l Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món

globalitzat.

l Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els

prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de

forma democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

l Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los,

analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva

dins un equip.

l Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,

presentar idees i negociar de manera argumentada.

l Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals

l Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i

artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes

manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles.

l Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,

sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les

manifestacions culturals i gaudir-ne.

l Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la

qual cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents

estètics, de les modes i dels gusts.

l Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.

l Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i artístic
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com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès,

estimació i respecte per aquest patrimoni.

l Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització de

tasques que suposin recreació, innovació i transformació.

l Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual cosa

implica comportaments favorables a la convivència.

l

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

NIVELL ALERTA 0,1,2

Es mantindran els protocols establerts en el Pla de Contingència aprovat el juny de 2021.

NIVELL ALERTA 3,4

Aquest escenari contempla mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada

per les autoritats sanitàries i que condiciona la manera d’atendre l’alumnat. Per al nivell de

3r d’ESO de PMAR es desenvolupa la distància dintre les aules 1,5 mtr. D’aquesta forma,

l’atenció es troba més personalitzada quan aquests alumnes estan presencialment a

classe (per les baixes ràtios).

ESCENARI CONFINAMENT

En cas de realitzar-se les classes de forma completament telemàtica, el professor titular

de l’assignatura tindrà en especial esment els alumnes NESE. S’estarà pendent de que

segueixin l’assignatura (assistència a videoconferències i lliurament de tasques),

mitjançant videoconferències individuals i comunicació directa (via telefònica o per correu

corporatiu) amb alumnes i famílies.

9.1.- Plans d'actuació

En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni

desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que se

li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es
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realitzen en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i

el segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a

l'alumnat amb necessitats.

Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a

alumnes, encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que

presentin algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport

Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del

departament d'orientació disponibles al Drive del centre.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt

divers per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de

feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden

tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i

continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat

especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no

significatives, no es varien objectius ni continguts de l’àrea, i el que es fa es una adaptació

dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir unes competències

adequades al nivell i a l'àrea. Si ens trobem en un cas d’un enriquiment curricular es

donaran lectures extres i petits treballs d’investigació per a que l’alumne pugui augmentar

els seus coneixements sobre la matèria (sempre sense perjudicar la nota ordinària). En tot

cas es realitzen a criteri del professorat.

Nivell Perfil alumnes NESE

3r ESO 19

No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una

adaptació no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que

inclou els alumnes que estan en el programa de PMAR.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.
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De moment, i si la situació sanitària ho permet, les sortides extraescolars programades es

duran a terme quan la situació ho permeti i les activitats o visites tinguin a veure amb

l’assignatura. Els alumnes i les famílies rebran indicacions en prou temps d’antel.lació.
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4.- PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I

HISTÒRIA CURS 2021 - 2022 de 4t ESO.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

La següent seqüenciació de continguts pel curs de 4t d’ESO es basa en l’annex I

del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

Segon cicle. Història

Bloc 1. El segle XVIII a Europa fins al 1789

En aquest bloc els continguts s’orienten a fer que els alumnes coneguin l’Antic Règim, la

revolució científica i la Il·lustració, així com les conseqüències polítiques, econòmiques i

socials que varen tenir.

Bloc 2. L’era de les revolucions liberals

Aquest bloc es dedica a analitzar les revolucions burgeses i liberals als Estats Units i a

França, Espanya i Iberoamèrica des del segle XVIII fins a la primera meitat del segle XIX.

També s’hi analitza el procés descolonitzador americà i l’aparició dels moviments

nacionalistes a Europa.

Bloc 3. La revolució industrial

Aquest bloc es dedica a analitzar la revolució industrial a la Gran Bretanya i la

industrialització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i les conseqüències

econòmiques i socials que aquest fenomen té.

Bloc 4. L’imperialisme del segle XIX i la Primera Guerra Mundial

En aquest bloc s’identifiquen els fets que varen provocar els imperialismes i la Primera

Guerra Mundial i s’hi estudien les conseqüències d’aquests fets, així com la Revolució

Russa i l’extensió de les idees d’esquerres per la resta d’Europa.
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Bloc 5. L’època d’entreguerres (1919-1945)

Aquest bloc analitza el període entre les dues guerres mundials, el crac del 29 i la

depressió dels anys trenta, l’auge dels feixismes a Europa, la II República i la Guerra Civil

espanyola.

Bloc 6. Les causes i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial (1939-1945)

El bloc es dedica a analitzar la Segona Guerra Mundial, les causes que la provoquen i les

conseqüències geopolítiques que se’n deriven. També s’hi inclouen els inicis dels

processos de descolonització.

Bloc 7. L’estabilització del capitalisme i l’aïllament econòmic del bloc soviètic

Aquest bloc es dedica a entendre la divisió del món en dos blocs antagònics amb diferent

ideologia i concepcions polítiques i econòmiques distintes. Així mateix, també s’hi estudia i

analitza la dictadura de Franco a Espanya.

Bloc 8. El món recent entre els segles XX i XXI

En aquest bloc s’analitzen els canvis produïts al món després de la caiguda de l’URSS i

altres règims comunistes. També s’hi analitzen els principals fets que varen provocar el

canvi polític i social a Espanya després del 1975. A més a més, comprèn l’estudi del

procés de construcció de la Unió Europea.

Bloc 9. La revolució tecnològica i la globalització al final del segle XX i principi del XXI

El bloc es dedica a analitzar la globalització i les interrelacions mundials que s’han produït

arran de la darrera revolució tecnològica.

Bloc 10. La relació entre el passat, el present i el futur a través de la història i la geografia

El darrer bloc té per objecte l’estudi de les interaccions que s’estableixen a les societats

mitjançant la relació entre el passat i el present per conformar i entendre el futur.

2.- Objectius específics de l'àrea
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Igualment que a l’anterior epígraf, aquest es basa en l’annex I del Decret 34/2015,

de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les

Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015):

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius següents, a fi

de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa de l’educació

secundària obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i

les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per

comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus

problemes més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi

físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar

l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural,

polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica

de l’ús dels recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el medi

que organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat

geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques,

així com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes

Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments

històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears

a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc

cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món,

d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social, cultural

i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i respectar el

patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives cap a la

defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.
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8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al

vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la

comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques

propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,

estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social,

les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la

comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i

comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.

10.Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,

crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com

una via necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i

les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment

irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions

discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i

les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

12.Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i

opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre

judicis de valor.

3.- Mètodes pedagògics

En relació als mètodes pedagògics, els aspectes que es desenvoluparan a

continuació es basen en l’article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix

el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015)

3.1.- Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació secundària

obligatòria contribueix amb els seus continguts a la consecució de les competències
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bàsiques que impregnen tot el currículum d’aquesta matèria i ajuden a obtenir els seus

objectius essencials:

● Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i social on viu.

● Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que l’alumne o

alumna pugui comprendre el seu món.

● Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics encaminats a ajudar

l’alumnat a traduir els seus coneixements en comportaments socials, democràtics,

solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia i història

com:

● La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i progressiva

per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de manera eficaç i

comprensible.

● Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,

estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies,

pel·lícules), al costat dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes,

textos per comentar, diapositives, ...).

● Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin construir el seu

propi coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació

prèvia.

● La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels mitjans de

comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i subjectives, convé

presentar situacions que ajudin a qüestionar-se i replantejar-se les idees

prejutjades i contribuir a canviar-les.

● L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de

cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua,

perquè s’han de valorar totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne

des del principi fins al final del curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta la història

que és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix una doble missió:

ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com es construeix la història que

estem explicant. Queda clar que la tasca de l’alumnat no és aprendre a investigar, però si
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que ha de saber per què la història que aprèn té les característiques d’un aprenentatge

científic i per tant metodològicament ben construït.

El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns

aprenentatges que són aplicables al model científic de la història encara que no es donin

les premisses d’una investigació real, és a dir: plantejament d’una hipòtesi en el marc del

comportament social, dins d’una acotació espai temporal, aplicant un mètode d’indagació

basat en fonts històriques i un mètode crític de verificació i de construcció d’un resultat

considerat fiable dins del seu caràcter provisional. Construcció d’algun tipus de

generalització, llei i/o construcció teòrica.

És evident que s’indueix, en l’ensenyament, aquest tipus de metodologia, però el

plantejament que se'n fa s’infereix des d’uns continguts que es donen conceptualment

organitzats per la historiografia existent. És molt important, doncs, la utilització de

bibliografia que permeti a l’alumne conèixer els mètodes comparatius de les

investigacions i les construccions de models en el marc de la historiografia, si no recent, al

menys clàssica. En aquest punt, creiem que la utilització de compendis i manuals que

reflecteixin els corrents científics actuals és important en el conjunt del treball del

Departament.

La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés educatiu:

● L’alumnat: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de l’adolescència, aquest

és un període de canvis físics i psicològics, amb conflictes i adaptacions, per donar

pas a la personalitat dels alumnes. Aquest període es caracteritza per l’emergència

i consolidació de les “operacions formals”, el subjecte serà capaç progressivament,

d’operar de forma abstracta, d’operar amb representacions i símbols sense recórrer

als elements empírics dels quals procedeixen.

● L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui significació i

funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns requisits:

○ El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric d’estímuls

intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i les finalitats dels

centres educatius hauran d’ajudar a crear i impulsar un ambient col·lectiu on els

alumnes puguin interioritzar els continguts. Els punts més importants són:

● L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament operatori

de cadascun dels alumnes.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

● L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que cada

alumne tingui de l'àrea.

● L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes. Serà

significatiu, per tant les activitats dutes a terme garantiran la motivació

dels alumnes per trobar sentit a l’aprenentatge i així desenvolupar la

capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que aprenguin

estaran connectats amb els coneixements previs i possibilitar la

construcció d’esquemes de coneixements. Per altre banda, l’estructura

de l’aprenentatge possibilitarà l’exercici i aplicació dels aprenentatges

desenvolupats.

● L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementaries:

○ El domini dels continguts específics de l’àrea.

○ La capacitació personal per operar en tots els àmbits disciplinars de

les àrees.

Actualment, ens trobem en una situació sanitària i educativa excepcional a causa

de la pandèmia de COVID-19. Inicialment, i sempre que no hagi canvis, l’ensenyament

serà totalment presencial (nivells 0 - 2) amb la qual cosa es farà una metodologia habitual

sempre mantenint les distàncies de seguretat (1,2 m.) i totes les mesures sanitàries

pertinents.

En cas d’entrar en nivells 3 - 4, cal destacar que la presencialitat es continuarà

mantenint però la distància interpersonal a 4t d’ESO augmenta a 1,5 m. D’aquesta

manera es donarà el cas que hi haurà alumnes que per ràtios d’aula no podran ser dins

aquesta. Així es farà a cada sessió una selecció per ordre de llista dels alumnes que

hagin de sortir. Aquests alumnes estaran informats del temari que es farà durant aquella

sessió i es duran a l’aula d’estudi els apunts amb activitats per a que els llegeixin i

demanin posteriorment tots els dubtes necessaris.

En cas de donar-se escenari de confinament es seguirà la normativa digital

establerta aprovada per la CCP del centre i, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, es

prioritzaran els continguts essencials que l’alumnat hagi d’aprendre.

3.2.- Materials i recursos didàctics
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NIVELL MATERIAL PRINCIPAL ALTRES RECURSOS

4r d’ESO - Cromebook de

l’alumnat

- Classroom de

l’assignatura

- Quadern de l’alumne

- Altres materials d’elaboració

pròpia

- Fonts diverses (xarxa, física,...)

- Tauletes digital

4.- Temporalització

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tema 1. La crisi de l’Antic Règim Tema 5. Imperialisme Tema 9. La Segona Guerra Mundial

Tema 2. Revolucions liberals i
nacionalisme

Tema 6. La Iª Guerra Mundial i la
Revolució Russa

Tema 10. Guerra freda i
descolonització

Tema 3. Les revolucions industrials i
els canvis socials

Tema 7. El període entreguerres
Tema 11. Espanya: de la dictadura a
la democràcia

Tema 4.  Espanya en el segle XIX.
Tema 8. Espanya: de la Crisi del 98 a
la Guerra Civil

Tema 12. El món actual

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç

Aquest apartat segueix íntegrament el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es

regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris

sostinguts amb fons públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Al curs de 4t d’ESO cal destacar que es prenen totes les mesures necessàries per

atendre als casos que necessitin una ampliació o reforç del contingut explicat a les

classes. Aquestes mesures sempre estan coordinades amb el Departament d’Orientació i

es basen tant en les activitats diàries com en els exàmens que es puguin anar

desenvolupant al llarg del curs.
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6.- Avaluació

6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Segons el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la

diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons

públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

(BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015); els criteris d’avaluació de 4t d’ESO es

corresponen al segon cicle, i són els següents (distribuïts per blocs):

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

● 1. Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim.

● 2. Conèixer els avenços de la revolució científica des dels segles XVII i XVIII.

● 3. Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i social a Europa i

a Amèrica.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

● 1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units,

França, Espanya i Iberoamèrica.

● 2. Comprendre l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris del segle

XVIII.

● 3. Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a Amèrica.

● 4. Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera

meitat del segle XIX.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

● 1. Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i l’encadenament causal

d’aquests fets.

● 2. Entendre el concepte de progrés i els sacrificis i els avenços que comporta.

● 3. Analitzar els avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en els canvis.

● 4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes Balears arran

de la industrialització parcial del país.

BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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● 1. Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític

al món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX.

● 2. Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de

l’imperialisme.

● 3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la

Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats.

● 4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució

Russa.

● 5. Conèixer els principals avenços científics i tecnològics del segle XIX,

conseqüència de les revolucions industrials.

● 6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme en diferents àrees i

reconèixer l’originalitat de moviments artístics com l’impressionisme,

l’expressionisme i altres ismes a Europa.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

● 1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos més

importants del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a

Europa.

● 2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en les

explicacions històriques sobre aquesta època i com es connecten amb el present.

● 3. Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa.

BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

(1939-1945)

● 1. Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial.

● 2. Entendre el concepte de guerra total.

● 3. Diferenciar les escales geogràfiques en aquesta guerra: europea i mundial.

● 4. Entendre el context en el qual es va desenvolupar l’Holocaust durant la guerra

europea i les conseqüències que va tenir.

● 5. Organitzar els fets més importants de la descolonització de postguerra al segle

XX.

● 6. Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en un món

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT ECONÒMIC DEL

BLOC SOVIÈTIC



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

● 1. Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del seu

aïllament intern, així com els avenços econòmics de l’estat del benestar a Europa.

● 2. Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al 1945 i les

relacions entre els dos blocs: EUA i URSS.

● 3. Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la

Guerra Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 al 1975.

● 4. Comprendre el concepte de crisi econòmica i la repercussió mundial que té en

un cas concret.

BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

● 1. Interpretar processos de canvis econòmics, socials i polítics mundials a mitjà

termini.

● 2. Conèixer les causes i les conseqüències immediates de l’ensorrament de l’URSS

i altres règims soviètics.

● 3. Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social a Espanya

després del 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest procés.

● 4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL FINAL DEL

SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI

● 1. Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.

● 2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica.

● 3. Reconèixer l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests canvis, preveure

possibles escenaris més o menys desitjables relacionats amb qüestions

mediambientals transnacionals i discutir les noves realitats de l’espai globalitzat.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A TRAVÉS DE

LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

● 1. Reconèixer que el passat “no és mort i enterrat”, sinó que determina el present i

els diversos possibles futurs i espais o hi influeix.

Encara la situació sanitària i educativa actual, el Departament de Geografia i

Història considera que els possibles casos de semipresencialitat o confinament, tots els

criteris d’avaluació es mantindran com a base de l’ensenyament pertinent.
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6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables

En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims del

segon cicle, és a dir els destinats a 4t d’ESO, que estan relacionats amb els criteris

d’avaluació que hem mencionat a l’apartat anterior. Per tant, a l’hora d’establir aquesta

relació les enumeram segons la numeració anterior. En aquest apartat s'han seleccionat

els estàndards que s'associen a mínims.

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

● 1.1. Distingeix conceptes històrics com Antic Règim i Il·lustració.

● 2.1. Valora els avenços científics i l’aplicació d’aquests avenços a la vida diària i

contextualitza el paper dels científics a la seva època.

● 3.1. Descriu les característiques de la cultura de la Il·lustració i quines implicacions

té en algunes monarquies.

● 3.2. Diferencia l’absolutisme del parlamentarisme a través de l’anàlisi de diferents

textos.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

● 1 i 3.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna de les

revolucions burgeses del segle XVIII, amb explicacions de les causes que les

provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

● 2.1. Discuteix les implicacions de la violència amb diversos tipus de fonts.

● 4.1. Valora les raons dels revolucionaris per actuar com ho varen fer.

● 4.2. Analitza fonts de diverses èpoques i reconeix el valor que tenen no tan sols

com a informació, sinó també com a evidència per als historiadors.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

● 1.1. Analitza i compara la industrialització, en diferents escales temporals i

geogràfiques, de diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia.

● 2.1. Analitza els pros i els contres de la primera revolució industrial a Anglaterra.

● 2.2. Explica la situació laboral femenina i infantil a les ciutats industrials.

● 3.1. Compara el procés d’industrialització a Anglaterra amb el dels països nòrdics.

● 4.1. Especifica algunes repercussions polítiques dels canvis econòmics a Espanya.
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BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

● 1.1. Explica raonadament que el concepte d’imperialisme reflecteix una realitat que

influirà en la geopolítica mundial i en les relacions econòmiques transnacionals.

● 1.2. Discuteix sobre l’eurocentrisme i la globalització.

● 2.1. Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme,

l’imperialisme i la Gran Guerra de 1914.

● 3.1. Diferencia els esdeveniments dels processos en una explicació històrica de la

Primera Guerra Mundial.

● 3.2. Analitza el nou mapa polític d’Europa.

● 3.3. Descriu la derrota d’Alemanya des de la seva pròpia perspectiva i des de la

perspectiva dels aliats.

● 4.1. Contrasta algunes interpretacions de l’abast de la Revolució Russa actuals i de

l’època en què va tenir lloc.

● 5.1. Elabora un eix cronològic, diacrònic i sincrònic, amb els principals avenços

científics i tecnològics del segle XIX.

● 6.1. Comenta analíticament quadres, escultures i exemples arquitectònics de l’art

del segle XIX.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

● 1.1. Analitza interpretacions diverses de fonts històriques i historiogràfiques de

procedència.

● 1.2. Relaciona algunes qüestions concretes del passat amb el present i les

possibilitats del futur, com l’abast de les crisis financeres del 1929 i del 2008.

● 2.1. Explica les principals reformes durant la II República espanyola i les reaccions

a aquestes reformes.

● 2.2. Explica les causes de la Guerra Civil espanyola en el context europeu i

internacional.

● 3.1. Explica diversos factors que varen fer possible l’apogeu del feixisme a Europa.
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BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

(1939-1945)

● 1.1. Elabora una narració explicativa de les causes i les conseqüències de la

Segona Guerra Mundial en diferents nivells temporals i geogràfics.

● 2.1. Reconeix la jerarquia causal (més o menys importància d’unes causes segons

les diferents narratives).

● 3.1. Interpreta per què va acabar abans la guerra “europea” que la “mundial”.

● 3.2. Situa les fases del conflicte en un mapa.

● 4.1. Reconeix la significació de l’Holocaust en la història mundial.

● 5.1. Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització.

● 6.1. Distingeix contextos diferents del mateix procés; per exemple, l’Àfrica

subsahariana (1950- 60) i l’Índia (1947).

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT ECONÒMIC DEL

BLOC SOVIÈTIC

● 1.1. Explica alguns dels conflictes de l’època de la Guerra Freda emprant fonts

històriques i historiogràfiques.

● 1.3. Reconeix els canvis socials derivats de la incorporació de la dona a la feina

com a assalariada.

● 2.1. Descriu les conseqüències de la guerra del Vietnam.

● 3.1. Coneix la situació de la postguerra i la repressió a Espanya i les diferents fases

de la dictadura de Franco.

● 3.2. Discuteix com s’entén a Espanya i a Europa el concepte de memòria històrica.

● 4.1. Compara la crisi energètica del 1973 amb la financera del 2008.

BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

● 1.2. Comprèn els pros i els contres de l’estat del benestar.

● 2.1. Analitza diversos aspectes (polítics, econòmics, culturals) dels canvis produïts

després de l’ensorrament de l’URSS.

● 3.1. Compara interpretacions diverses sobre la Transició espanyola dels anys

setanta i de l’actualitat.

● 3.2. Enumera i descriu algunes de les principals fites que varen donar lloc al canvi

en la societat espanyola de la Transició: coronació de Joan Carles I, Llei per a la

reforma política de 1976, Llei d’amnistia de 1977, obertura de Corts Constituents,
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aprovació de la Constitució del 1978, primeres eleccions generals, creació de

l’Estat de les autonomies, etc.

● 3.3. Analitza el problema del terrorisme a Espanya durant aquesta etapa (ETA,

GRAPO, Terra Lliure, etc.): gènesi i història de les organitzacions terroristes,

aparició dels primers moviments associatius en defensa de les víctimes, etc.

● 4.1. Discuteix sobre la construcció i el futur de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL FINAL DEL

SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI

● 1.1. Cerca notícies a la premsa d’algun sector amb relacions globalitzades i elabora

arguments a favor i en contra.

● 2.1. Analitza algunes idees de progrés i de retrocés en la implantació de les

tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits geogràfics.

● 3.1. Crea continguts que inclouen recursos com textos, mapes i gràfics per

presentar algun aspecte conflictiu de les condicions socials del procés de

globalització.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A TRAVÉS DE

LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

● 1.1. Planteja possibles beneficis i desavantatges per a les societats humanes i per

al medi natural d’algunes conseqüències de l’escalfament global, com el desgel del

Bàltic.

● 1.2. Valora com una Europa en guerra durant el segle XX pot arribar a una unió

econòmica i política al segle XXI.

● 1.3. Compara, en un aspecte o en diversos, les revolucions industrials del segle

XIX amb la revolució tecnològica de final del segle XX i principi del XXI.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells

Criteris i instruments de qualificació i d’avaluació 4t ESO (segons cada possible escenari):

Nivell alerta  0,1 i 2 Nivell alerta  3 i 4 Escenari de confinament

Proves escrites i projectes:
60%
Conceptes: 15%

Proves escrites i projectes:
60%
Conceptes: 15%

Proves escrites i projectes:
30%
Conceptes: 35%
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Comentaris setmanals i
activitats: 25%

Comentaris setmanals i
activitats: 25%

Comentaris setmanals i
activitats: 35%

La nota final de cada avaluació podrà ser modificable en un 10% en base a l'actitud

i participació a l’aula. 

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:

 Avaluació inicial: constarà de diferents preguntes plantejades l’inici de la unitat,

sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que sap l’alumnat del

tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma més àgil és plantejar-les

oralment, no s’ha de pretendre que els alumnes les responguin correctament, sinó

més aviat crear dubtes i interrogants per tal de motivar-los. Aquesta prova es

realitzarà a principi de curs per saber el grau de coneixement de l'alumne.

 Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:

◦ Es farà una prova després de cada unitat didàctica.

◦ Es demanaran els conceptes a cada tema teòric que s'haurà d'entregar el dia

de l'examen. La metodologia serà diferent en els temes amb un projecte.

◦ A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari

tant a l'aula com a casa, així com l'actitud i participació dins l'aula.

◦ Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que

s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació (molt important) i l'ortografia.

◦ A les proves escrites es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota per ortografia

recuperables amb un procés de còpia de les faltes comeses (màxim 10 faltes).

◦ Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé

presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament

preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de

salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de
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l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar

les proves escrites de forma presencial al centre.

◦ El no lliurament d'alguna tasca (comentaris/conceptes) suposarà el suspens del

trimestre de la part procedimental. La impuntualitat en el lliurament suposarà la

davallada de la nota d'1 punt per dia.

◦ En cas de que un alumne falti a un examen, no es repetirà si no es presenta un

justificant d’una institució oficial (hospital, PAC, renovació DNI,...).

Si un alumne té una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana amb la resta

d’avaluacions dona una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar a juny en el

qual es donarà la possibilitat de recuperar avaluacions suspeses.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix

i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al

finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de

quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

Atenció a la diversitat: A l'alumnat amb necessitats educatives especials se'ls

avaluarà amb una prova adaptada a les seves necessitats. Un dels grans objectius de

l’ESO és garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa

s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la diversitat de

motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses mesures que s’ajustin a

aquest principi (el de l’atenció a la diversitat).

Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes aconsegueixin

les competències bàsiques s’han de posar en pràctica els diferents recursos que

possibiliten l’atenció a la diversitat, com per exemple: ampliar o reduir els continguts

segons l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el material didàctic, variar la

metodologia segons les necessitats de l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç

pensades per aquells alumnes que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen

aspectes fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació,
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orientades a alumnes per a que els assoleixin satisfactòriament. Pel que respecta a

l’alumnat amb algun tipus de discapacitat (informe mèdic), es realitzarà una programació

adaptada a les seves possibilitats supervisat pel Departament d'Orientació.

Atenció a les necessitats de grups de risc: Finalment, tenint en compte la

situació sanitària actual, es destaca que es tindrà en compte diferents grups d'alumnat

que necessitin qualsevol ajuda. A continuació es presenten aquests grups:

Vulnerabilitat social: aquest apartat afectaria a alumnat amb situacions de mancances

econòmiques, minories ètniques, estrangeria,... En el primer cas, el centre ja va establir

un protocol d'actuació dut a terme durant el confinament entre març i juny del curs 2019 –

2020. En relació als altres casos, cal destacar que des del Departament de Geografia i

Història es mantindrà un estret contacte amb aquells alumnes amb dificultat en la llengua

catalana i s’adaptaran les tasques perquè aquest alumnat sigui un accés igualat al dels

seus companys.

Vulnerabilitat de salut: al llarg del curs es pot donar el cas de que un alumne pugui ser

aïllat a la seva vivenda (per estar en contacte amb un positiu, per donar positiu en

COVID-19 i sigui asimptomàtic o amb símptomes lleus o perquè presenti una malaltia que

impedeix assistir al centre pel risc en aquesta situació excepcional). D'aquesta forma, el

Departament de Geografia i Història ha establert un protocol d'actuació basat en no

perdre en cap moment el contacte amb l'alumnat i anar informant (per mitjans telemàtics)

de tot els continguts i tasques desenvolupades durant la seva absència. Així, l'alumne

entraria en un escenari de confinament particular i individual. A més a més, i sempre que

es pugui, s’intentarà que l’alumne pugui participar en les classes al centre per via

telemàtica a més de tenir dret a ser avaluat d’aquesta manera.

Vulnerabilitat d'especial necessitat: aquest apartat fa referència a l'alumnat NESE i amb

discapacitats que pugui haver a l'aula. En paràgrafs anteriors, epígrafs posteriors i en

l'apartat de mesures de reforç i ampliació s'ha explicat l'actuació del Departament de

Geografia i Història davant aquesta situació. De totes formes, en el context en el qual ens

trobem, cal destacar que en cas d'escenari de confinament, es mantindrà una estreta

comunicació amb aquest alumnat mantenint totes les adaptacions establertes.
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6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents

En el cas dels pendents, al ser una matèria de 4t d’ESO no es pot tenir com a

matèria pendent.

6.6.- Criteris de promoció i titulació

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el currículum de

l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió sobre la promoció de

l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser adoptada de forma col·legiada per

l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau

d’adquisició de les competències corresponents. En aquests casos de la promoció vegeu

la PGA.

En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un seguiment a

partir del model establert a la PGA.

7.- Elements transversals.

Segons l’article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16

de maig de 2015) es destacarien els següents elements transversals per cursos:

 4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere. Educació higiènica i

preventiva sanitària.

Tanmateix l'àrea de geografia i història conté elements transversals amb les següents

àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia, llengües, plàstica, tecnologia, valors

ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Segons l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB
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núm. 73, de 16 de maig de 2015) es destacarien les següents competències

claus:

Comunicació lingüística

Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a

l’aula.

Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a

l’hora de llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.

Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la

producció de textos electrònics.

Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la

resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales)

per analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.

Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme

observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu

de prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i

responsabilitat.

Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la

configuració que té actualment.

Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera,

marítima, minera i industrial.

Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora

de les condicions de vida al llarg de la història.

Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació

del medi ambient.

Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.
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Competència digital

 Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de

triar el més adequat a les pròpies necessitats.

 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar,

obtenir i processar informació de manera crítica; és a dir, per

comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l’adequació i transformar-la en

coneixement.

 Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo,

imatges) utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor

a les tasques.

 Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i

reconeixement dels riscs associats a l’ús de recursos en línia i

l’addicció a determinats aspectes de la tecnologia digital.

 Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i

valoració de les fortaleses i les debilitats que presenten.

 Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

 

Aprendre a aprendre

 Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que

sap, del que desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li

interessa.

 Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar

abans d’actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el

procés) i avaluar els resultats obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si

ha donat bons resultats o modificar-lo si els resultats no han estat

bons).
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 Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista

del procés i el resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.

 Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre

a partir d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

 Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les

societats a través de l’estudi de la història i la geografia humana.

 Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació,

la democràcia i els drets humans en l’organització social, política i

econòmica d’Espanya, d’Europa i del món.

 Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en

un món globalitzat.

 Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se

superin els prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la

presa de decisions de forma democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

 Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de

planificar-los, analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma

individual com col·lectiva dins un equip.

 Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber

comunicar-se, presentar idees i negociar de manera argumentada.

 Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals

 Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions

culturals i artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i
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consideració d’aquestes manifestacions com a part de la riquesa i el

patrimoni dels pobles.

 Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de

pensament, sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les

obres artístiques i les manifestacions culturals i gaudir-ne.

 Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i

societat, la qual cosa implica prendre consciència de l’evolució del

pensament, dels corrents estètics, de les modes i dels gusts.

 Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.

 Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni

cultural i artístic com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i

demostració d’interès, estimació i respecte per aquest patrimoni.

 Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la

realització de tasques que suposin recreació, innovació i transformació.

 Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat,

la qual cosa implica comportaments favorables a la convivència.

9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

NIVELLS 0 - 4

Es mantindrà els protocols establerts en data de 21 de juny de 2021.

ESCENARI DE CONFINAMENT

En cas de realitzar-se les classes de forma completament telemàtica, el professor

titular de l’assignatura tindrà en especial esment els alumnes NESE. S’estarà pendent de

que segueixin l’assignatura (assistència a videoconferències i lliurament de tasques),

mitjançant videoconferències individuals i comunicació directa (via telefònica o per correu

corporatiu) amb alumnes i famílies.
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9.1.- Plans d'actuació

En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha agrupaments flexibles ni

desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les necessitats de cada alumne el fet que se

li apliquin les corresponents adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no significatives, es

realitzen en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat amb algun tipus de dificultat i

el segon, que deixa a criteri del professor/-a l'adequació dels objectius i els continguts a

l'alumnat amb necessitats.

Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives (reforços) a alumnes,

encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats específiques, sinó que presentin

algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els objectius mínims de l'àrea.

9.3.- Mesures individuals de suport

Tant les adaptacions significatives com les no significatives s'utilitzen els models del

departament d'orientació disponibles al Drive del centre.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt

divers per diferents motius (nouvinguts, dificultats d’aprenentatge, manca d’hàbits de

feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden

tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i

continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat

especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no

significatives, no es varien objectius i continguts de l’àrea, i el que es fa es una adaptació

dels procediments i activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències

adequades al nivell i l'àrea. Si ens trobem en un cas d’un enriquiment curricular es

donaran lectures extres i petits treballs d’investigació per a que l’alumne pugui augmentar

els seus coneixements sobre la matèria (sempre sense perjudicar la nota ordinària). En

tot cas es realitzen a criteri del professorat.
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Nivell Perfil alumnes NESE

4t ESO 21

No inclou aquell alumnat que per dificultats d'aprenentatge se'ls pot fer una

adaptació no significativa sense que estiguin contemplats com a NESE o NEE. Si que

inclou els alumnes que estan en el programa de PRAQ.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Al llarg del curs es té previst alguna sortida relacionada amb la matèria i a ser

possible relacionada amb l'entorn més pròxim del municipi. També, si s'escau, es

participarà en aquelles activitats o sortides que puguin sorgir al llarg del curs i que siguin

d'interès i profit per a l'alumnat (exposicions, representacions teatrals...). Totes aquestes

sortides sempre estaran supeditades a la situació sanitària vigent en aquell moment.
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4.- PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I

HISTÒRIA CURS 2021 - 2022 de 4t PRAQ.

1.- Seqüenciació de continguts per cursos

La següent seqüenciació de continguts pel curs de 4t d’ESO es basa

en l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB

núm. 73, de 16 de maig de 2015):

Segon cicle. Història

Bloc 1. El segle XVIII a Europa fins al 1789

En aquest bloc els continguts s’orienten a fer que els alumnes coneguin

l’Antic Règim, la revolució científica i la Il·lustració, així com les

conseqüències polítiques, econòmiques i socials que varen tenir.

Bloc 2. L’era de les revolucions liberals

Aquest bloc es dedica a analitzar les revolucions burgeses i liberals als

Estats Units i a França, Espanya i Iberoamèrica des del segle XVIII fins a la

primera meitat del segle XIX. També s’hi analitza el procés descolonitzador

americà i l’aparició dels moviments nacionalistes a Europa.

Bloc 3. La revolució industrial



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Aquest bloc es dedica a analitzar la revolució industrial a la Gran Bretanya i

la industrialització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i les

conseqüències econòmiques i socials que aquest fenomen té.

Bloc 4. L’imperialisme del segle XIX i la Primera Guerra Mundial

En aquest bloc s’identifiquen els fets que varen provocar els imperialismes i

la Primera Guerra Mundial i s’hi estudien les conseqüències d’aquests fets,

així com la Revolució Russa i l’extensió de les idees d’esquerres per la resta

d’Europa.

Bloc 5. L’època d’entreguerres (1919-1945)

Aquest bloc analitza el període entre les dues guerres mundials, el crac del

29 i la depressió dels anys trenta, l’auge dels feixismes a Europa, la II

República i la Guerra Civil espanyola.

Bloc 6. Les causes i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial

(1939-1945)

El bloc es dedica a analitzar la Segona Guerra Mundial, les causes que la

provoquen i les conseqüències geopolítiques que se’n deriven. També s’hi

inclouen els inicis dels processos de descolonització.

Bloc 7. L’estabilització del capitalisme i l’aïllament econòmic del bloc soviètic
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Aquest bloc es dedica a entendre la divisió del món en dos blocs antagònics

amb diferent ideologia i concepcions polítiques i econòmiques distintes. Així

mateix, també s’hi estudia i analitza la dictadura de Franco a Espanya.

Bloc 8. El món recent entre els segles XX i XXI

En aquest bloc s’analitzen els canvis produïts al món després de la caiguda

de l’URSS i altres règims comunistes. També s’hi analitzen els principals fets

que varen provocar el canvi polític i social a Espanya després del 1975. A

més a més, comprèn l’estudi del procés de construcció de la Unió Europea.

Bloc 9. La revolució tecnològica i la globalització al final del segle XX i principi

del XXI

El bloc es dedica a analitzar la globalització i les interrelacions mundials que

s’han produït arran de la darrera revolució tecnològica.

Bloc 10. La relació entre el passat, el present i el futur a través de la història i

la geografia

El darrer bloc té per objecte l’estudi de les interaccions que s’estableixen a

les societats mitjançant la relació entre el passat i el present per conformar i

entendre el futur.

2.- Objectius específics de l'àrea

Igualment que a l’anterior epígraf, aquest es basa en l’annex I del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de

maig de 2015):
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L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius

següents, a fi de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en

l’etapa de l’educació secundària obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics

i culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar

aquest coneixement per comprendre les causes que expliquen

l’evolució de les societats i els seus problemes més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics

del medi físic i les interaccions entre aquests elements i els grups

humans a l’hora d’emprar l’espai i els recursos. Valorar les

conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, polític i

mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica

específica de l’ús dels recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats

amb el medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la

diversitat geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques,

culturals i polítiques, així com els trets físics i humans del món,

d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els

esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa,

d’Espanya i de les Illes Balears a fi d’adquirir una perspectiva global de

l’evolució de la humanitat amb un marc cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i

artístic del món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes

Balears.
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7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat

social, cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la

finalitat de valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i

artístic i assumir actituds positives cap a la defensa i la conservació

d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i

incorporar-lo al vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús

del llenguatge i millorar la comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les

tècniques propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal,

gràfic, icònic, estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses,

incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques, els mitjans de

comunicació i les tecnologies de l'informació i la comunicació; tractar

aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i

comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud

constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i

valorant el diàleg com una via necessària per solucionar els problemes

humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques,

apreciar-ne els valors i les bases fonamentals, valorar els drets i les

llibertats com un assoliment irrenunciable i una condició necessària per

a la pau, denunciar actituds i situacions discriminatòries i injustes i

mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i les persones

privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.
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12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant

amb cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense

renunciar, però, a emetre judicis de valor.

3.- Mètodes pedagògics

En relació als mètodes pedagògics, els aspectes que es

desenvoluparan a continuació es basen en l’article 7 del Decret 34/2015, de

15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

3.1.- Mètodes i propostes didàctiques:

La matèria de ciències socials, geografia i història, a l’educació

secundària obligatòria contribueix amb els seus continguts a la consecució

de les competències bàsiques que impregnen tot el currículum d’aquesta

matèria i ajuden a obtenir els seus objectius essencials:

● Facilitar la informació necessària per situar l’alumnat al marc cultural i

social on viu.

● Ajudar a analitzar i interpretar aquest coneixement amb la finalitat que

l’alumne o alumna pugui comprendre el seu món.

● Presentar els continguts amb criteris i principis metodològics

encaminats a ajudar l’alumnat a traduir els seus coneixements en

comportaments socials, democràtics, solidaris i crítics.

S’han de considerar distints aspectes que es treballaran a l'àrea de geografia

i història com:
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● La utilització de fonts i recursos didàctics variats de forma seqüencial i

progressiva per obtenir informació, per interpretar-la i comunicar-la de

manera eficaç i comprensible.

● Recursos relacionats amb l’àrea a Internet (mapes virtuals, bases de

dades, estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals,

debats, notícies, pel·lícules), al costat dels materials tradicionals (llibre

de text, la pissarra, mapes, textos per comentar, diapositives, ...).

● Facilitació de la creació de situacions educatives que els permetin

construir el seu propi coneixement social, geogràfic i històric i valorar

críticament la seva informació prèvia.

● La cosmovisió de l’alumnat. Ja que aquesta prové en gran part dels

mitjans de comunicació i respon a estereotips i informacions parcials i

subjectives, convé presentar situacions que ajudin a qüestionar-se i

replantejar-se les idees prejutjades i contribuir a canviar-les.

● L’avaluació serà individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el

progrés de cada un dels alumnes tenint presents les seves pròpies

capacitats. Contínua, perquè s’han de valorar totes les tasques,

actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi fins al final del

curs.

Organitzar una metodologia útil del sistema comprensiu que comporta

la història que és objecte d’ensenyament i no objecte d’investigació, exigeix

una doble missió: ensenyar història i explicar, sense deixar d’ensenyar, com

es construeix la història que estem explicant. Queda clar que la tasca de

l’alumnat no és aprendre a investigar, però sí que ha de saber per què la

història que aprèn té les característiques d’un aprenentatge científic i per tant

metodològicament ben construït.
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El professorat segueix unes pautes de treball que comporten induir uns

aprenentatges que són aplicables al model científic de la història encara que

no es donin les premisses d’una investigació real, és a dir: plantejament

d’una hipòtesi en el marc del comportament social, dins d’una acotació espai

temporal, aplicant un mètode d’indagació basat en fonts històriques i un

mètode crític de verificació i de construcció d’un resultat considerat fiable

dins del seu caràcter provisional.

La metodologia es fonamenta en els dos factors clau del procés

educatiu:

● L’alumnat: l’ESO es desenvolupa durant la primera etapa de

l’adolescència, aquest és un període de canvis físics i psicològics, amb

conflictes i adaptacions, per donar pas a la personalitat dels alumnes.

Aquest període es caracteritza per l’emergència i consolidació de les

“operacions formals”, el subjecte serà capaç progressivament, d’operar

de forma abstracta, d’operar amb representacions i símbols sense

recórrer als elements empírics dels quals procedeixen.

● L’aprenentatge: Per dur a terme el procés d’aprenentatge i que tingui

significació i funcionalitat per l’alumnat que aprèn deurà seguir uns

requisits:

○ El procés d’ensenyar i aprendre es desenvoluparà en un marc ric

d’estímuls intel·lectuals, organitzatius, ètics, afectius....El caràcter i

les finalitats dels centres educatius hauran d’ajudar a crear i

impulsar un ambient col·lectiu on els alumnes puguin interioritzar els

continguts. Els punts més importants són:

● L’aprenentatge està condicionat pel nivell de desenvolupament

operatori de cadascun dels alumnes.
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● L’aprenentatge està condicionat pels coneixements previs que

cada alumne tingui de l'àrea.

● L’aprenentatge és eficaç si parteix del que saben els alumnes.

Serà significatiu, per tant les activitats dutes a terme garantiran

la motivació dels alumnes per trobar sentit a l’aprenentatge i

així desenvolupar la capacitat de reflexió, comprensió i

actuació.

● L’aprenentatge serà funcional. Els continguts que volem que

aprenguin estaran connectats amb els coneixements previs i

possibilitar la construcció d’esquemes de coneixements. Per

altre banda, l’estructura de l’aprenentatge possibilitarà

l’exercici i aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

● L’aprenentatge tindrà dues dimensions complementàries:

○ El domini dels continguts específics de l’àrea.

○ La capacitació personal per operar en tots els àmbits

disciplinars de les àrees.

S’ha de destacar que en el cas de 4t PRAQ, aquests alumnes fins l’any

passat feien la matèria de Geografia i Història en petit grup però aquest curs,

degut a la falta de quota per professorat, estan unificats amb el grup de 4tA

amb la qual cosa es complica dur a terme una metodologia més

individualitzada cap a aquests alumnes. Així dins de l’aula ens trobam una

varietat de nivells molt àmplia i diversa a la qual no es pot atendre com

tocaria. Encara això, la metodologia s’intenta adaptar en tasques i proves

escrites al nivell que presenta aquest alumnat de 4t PRAQ (sobretot centrat

en els continguts mínims i indispensables de la matèria)

Actualment, ens trobem en una situació sanitària i educativa

excepcional a causa de la pandèmia de COVID-19. Inicialment, i sempre que
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no hagi canvis, l’ensenyament serà totalment presencial (nivells 0 - 2) amb la

qual cosa es farà una metodologia habitual sempre mantenint les distàncies

de seguretat (1,2 m.) i totes les mesures sanitàries pertinents.

En cas d’entrar en nivells 3 - 4, cal destacar que la presencialitat es

continuarà mantenint però la distància interpersonal a 4t d’ESO augmenta a

1,5 m. D’aquesta manera es donarà el cas que hi haurà alumnes que per

ràtios d’aula no podran ser dins aquesta. Així es farà a cada sessió una

selecció per ordre de llista dels alumnes que hagin de sortir. Aquests

alumnes estaran informats del temari que es farà durant aquella sessió i es

duran a l’aula d’estudi els apunts amb activitats per a que els llegeixin i

demanin posteriorment tots els dubtes necessaris.

En cas de donar-se escenari de confinament es seguirà la normativa

digital establerta aprovada per la CCP del centre i, com ja s’ha esmentat amb

anterioritat, es prioritzaran els continguts essencials que l’alumnat hagi

d’aprendre.

3.2.- Materials i recursos didàctics

NIVELL MATERIAL PRINCIPAL ALTRES RECURSOS

4r d’ESO - Llibre de text

elaborat pel

Departament

- Classroom de

l’assignatura

- Dossier d’activitats

de cada tema

- Quadern de l’alumne

- Altres materials

d’elaboració pròpia

- Fonts diverses (xarxa,

física,...)

- Tauletes digital o

chromebook
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4.- Temporalització

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tema 1. La crisi de
l’Antic Règim

Tema 5. Imperialisme
Tema 9. La Segona
Guerra Mundial

Tema 2. Revolucions
liberals i nacionalisme

Tema 6. La Iª Guerra
Mundial i la Revolució
Russa

Tema 10. Guerra
freda i
descolonització

Tema 3. Les
revolucions
industrials i els canvis
socials

Tema 7. El període
entreguerres

Tema 11. Espanya:
de la dictadura a la
democràcia

Tema 4. Espanya en
el segle XIX.

Tema 8. Espanya: de
la Crisi del 98 a la
Guerra Civil

Tema 12. El món
actual

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç

Aquest apartat segueix íntegrament el DECRET 39/2011, de 29 d'abril,

pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres

educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB 05/05/2011

núm. 67) i l’article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Al curs de 4t d’ESO cal destacar que es prenen totes les mesures

necessàries per atendre als casos que necessitin una ampliació o reforç del
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contingut explicat a les classes. Aquestes mesures sempre estan

coordinades amb el Departament d’Orientació i es basen tant en les activitats

diàries com en els exàmens que es puguin anar desenvolupant al llarg del

curs.

En el cas del grup de 4t PRAQ s’ha de destacar que els alumnes ja

tenen de manera automàtica una adaptació a causa de les seves necessitats

educatives. Així, i tal com s’ha exposat en l’anterior epígraf, les proves i

activitats que duen a terme estan completament adaptades a la seva situació

curricular.

6.- Avaluació

6.1.- Criteris d'avaluació per nivells

Segons el DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció

a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris

sostinguts amb fons públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67) i l’article 22 i 23 del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de

maig de 2015); els criteris d’avaluació de 4t d’ESO es corresponen al segon

cicle, i són els següents (distribuïts per blocs):

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

● 1. Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim.

● 2. Conèixer els avenços de la revolució científica des dels segles XVII i

XVIII.
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● 3. Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i

social a Europa i a Amèrica.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

● 1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats

Units, França, Espanya i Iberoamèrica.

● 2. Comprendre l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris del

segle XVIII.

● 3. Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a

Amèrica.

● 4. Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de

la primera meitat del segle XIX.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

● 1. Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i

l’encadenament causal d’aquests fets.

● 2. Entendre el concepte de progrés i els sacrificis i els avenços que

comporta.

● 3. Analitzar els avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en

els canvis.

● 4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes

Balears arran de la industrialització parcial del país.

BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA

MUNDIAL

● 1. Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder

econòmic i polític al món al darrer quart del segle XIX i al principi del

XX.

● 2. Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució

de l’imperialisme.
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● 3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les

connexions amb la Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de

Versalles i dels altres tractats.

● 4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de

la Revolució Russa.

● 5. Conèixer els principals avenços científics i tecnològics del segle XIX,

conseqüència de les revolucions industrials.

● 6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme en diferents

àrees i reconèixer l’originalitat de moviments artístics com

l’impressionisme, l’expressionisme i altres ismes a Europa.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

● 1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos

més importants del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939,

especialment a Europa.

● 2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en

les explicacions històriques sobre aquesta època i com es connecten

amb el present.

● 3. Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa.

BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA

GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

● 1. Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial.

● 2. Entendre el concepte de guerra total.

● 3. Diferenciar les escales geogràfiques en aquesta guerra: europea i

mundial.

● 4. Entendre el context en el qual es va desenvolupar l’Holocaust durant

la guerra europea i les conseqüències que va tenir.
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● 5. Organitzar els fets més importants de la descolonització de

postguerra al segle XX.

● 6. Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en

un món

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT

ECONÒMIC DEL BLOC SOVIÈTIC

● 1. Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del

seu aïllament intern, així com els avenços econòmics de l’estat del

benestar a Europa.

● 2. Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al

1945 i les relacions entre els dos blocs: EUA i URSS.

● 3. Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya

després de la Guerra Civil i com va anar evolucionant aquesta

dictadura del 1939 al 1975.

● 4. Comprendre el concepte de crisi econòmica i la repercussió mundial

que té en un cas concret.

BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

● 1. Interpretar processos de canvis econòmics, socials i polítics

mundials a mitjà termini.

● 2. Conèixer les causes i les conseqüències immediates de

l’ensorrament de l’URSS i altres règims soviètics.

● 3. Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social

a Espanya després del 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest

procés.

● 4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL

FINAL DEL SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI
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● 1. Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.

● 2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució

tecnològica.

● 3. Reconèixer l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests

canvis, preveure possibles escenaris més o menys desitjables

relacionats amb qüestions mediambientals transnacionals i discutir les

noves realitats de l’espai globalitzat.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A

TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

● 1. Reconèixer que el passat “no és mort i enterrat”, sinó que determina

el present i els diversos possibles futurs i espais o hi influeix.

Encara la situació sanitària i educativa actual, el Departament de

Geografia i Història considera que els possibles casos de semipresencialitat

o confinament, tots els criteris d’avaluació es mantindran com a base de

l’ensenyament pertinent.

6.2.- Estàndards d'aprenentatge avaluables

En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a

mínims del segon cicle, és a dir els destinats a 4t d’ESO, que estan

relacionats amb els criteris d’avaluació que hem mencionat a l’apartat

anterior. Per tant, a l’hora d’establir aquesta relació les enumeram segons la

numeració anterior. En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que

s'associen a mínims.

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

● 1.1. Distingeix conceptes històrics com Antic Règim i Il·lustració.
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● 2.1. Valora els avenços científics i l’aplicació d’aquests avenços a la

vida diària i contextualitza el paper dels científics a la seva època.

● 3.1. Descriu les característiques de la cultura de la Il·lustració i quines

implicacions té en algunes monarquies.

● 3.2. Diferencia l’absolutisme del parlamentarisme a través de l’anàlisi

de diferents textos.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

● 1 i 3.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna

de les revolucions burgeses del segle XVIII i XIX, amb explicacions de

les causes que les provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

● 2.1. Discuteix les implicacions de la violència amb diversos tipus de

fonts.

● 4.1. Valora les raons dels revolucionaris per actuar com ho varen fer.

● 4.2. Analitza fonts de diverses èpoques i reconeix el valor que tenen no

tan sols com a informació, sinó també com a evidència per als

historiadors.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

● 1.1. Analitza i compara la industrialització, en diferents escales

temporals i geogràfiques, de diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia.

● 2.1. Analitza els pros i els contres de la primera revolució industrial a

Anglaterra.

● 2.2. Explica la situació laboral femenina i infantil a les ciutats industrials.

● 3.1. Compara el procés d’industrialització a Anglaterra amb el dels

països nòrdics.
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● 4.1. Especifica algunes repercussions polítiques dels canvis econòmics

a Espanya.

BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA

MUNDIAL

● 1.1. Explica raonadament que el concepte d’imperialisme reflecteix una

realitat que influirà en la geopolítica mundial i en les relacions

econòmiques transnacionals.

● 1.2. Discuteix sobre l’eurocentrisme i la globalització.

● 2.1. Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme,

l’imperialisme i la Gran Guerra de 1914.

● 3.1. Diferencia els esdeveniments dels processos en una explicació

històrica de la Primera Guerra Mundial.

● 3.2. Analitza el nou mapa polític d’Europa.

● 3.3. Descriu la derrota d’Alemanya des de la seva pròpia perspectiva i

des de la perspectiva dels aliats.

● 4.1. Contrasta algunes interpretacions de l’abast de la Revolució Russa

actuals i de l’època en què va tenir lloc.

● 5.1. Elabora un eix cronològic, diacrònic i sincrònic, amb els principals

avenços científics i tecnològics del segle XIX.

● 6.1. Comenta analíticament quadres, escultures i exemples

arquitectònics de l’art del segle XIX.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

● 1.1. Analitza interpretacions diverses de fonts històriques i

historiogràfiques de procedència.

● 1.2. Relaciona algunes qüestions concretes del passat amb el present i

les possibilitats del futur, com l’abast de les crisis financeres del 1929 i

del 2008.
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● 2.1. Explica les principals reformes durant la II República espanyola i

les reaccions a aquestes reformes.

● 2.2. Explica les causes de la Guerra Civil espanyola en el context

europeu i internacional.

● 3.1. Explica diversos factors que varen fer possible l’apogeu del

feixisme a Europa.

BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA

GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

● 1.1. Elabora una narració explicativa de les causes i les conseqüències

de la Segona Guerra Mundial en diferents nivells temporals i

geogràfics.

● 2.1. Reconeix la jerarquia causal (més o menys importància d’unes

causes segons les diferents narratives).

● 3.1. Interpreta per què va acabar abans la guerra “europea” que la

“mundial”.

● 3.2. Situa les fases del conflicte en un mapa.

● 4.1. Reconeix la significació de l’Holocaust en la història mundial.

● 5.1. Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització.

● 6.1. Distingeix contextos diferents del mateix procés; per exemple,

l’Àfrica subsahariana (1950- 60) i l’Índia (1947).

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT

ECONÒMIC DEL BLOC SOVIÈTIC

● 1.1. Explica alguns dels conflictes de l’època de la Guerra Freda

emprant fonts històriques i historiogràfiques.

● 1.3. Reconeix els canvis socials derivats de la incorporació de la dona a

la feina com a assalariada.

● 2.1. Descriu les conseqüències de la guerra del Vietnam.
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● 3.1. Coneix la situació de la postguerra i la repressió a Espanya i les

diferents fases de la dictadura de Franco.

● 3.2. Discuteix com s’entén a Espanya i a Europa el concepte de

memòria històrica.

● 4.1. Compara la crisi energètica del 1973 amb la financera del 2008.

BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

● 1.2. Comprèn els pros i els contres de l’estat del benestar.

● 2.1. Analitza diversos aspectes (polítics, econòmics, culturals) dels

canvis produïts després de l’ensorrament de l’URSS.

● 3.1. Compara interpretacions diverses sobre la Transició espanyola

dels anys setanta i de l’actualitat.

● 3.2. Enumera i descriu algunes de les principals fites que varen donar

lloc al canvi en la societat espanyola de la Transició: coronació de Joan

Carles I, Llei per a la reforma política de 1976, Llei d’amnistia de 1977,

obertura de Corts Constituents, aprovació de la Constitució del 1978,

primeres eleccions generals, creació de l’Estat de les autonomies, etc.

● 3.3. Analitza el problema del terrorisme a Espanya durant aquesta

etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): gènesi i història de les

organitzacions terroristes, aparició dels primers moviments associatius

en defensa de les víctimes, etc.

● 4.1. Discuteix sobre la construcció i el futur de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL

FINAL DEL SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI

● 1.1. Cerca notícies a la premsa d’algun sector amb relacions

globalitzades i elabora arguments a favor i en contra.
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● 2.1. Analitza algunes idees de progrés i de retrocés en la implantació

de les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits

geogràfics.

● 3.1. Crea continguts que inclouen recursos com textos, mapes i gràfics

per presentar algun aspecte conflictiu de les condicions socials del

procés de globalització.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A

TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

● 1.1. Planteja possibles beneficis i desavantatges per a les societats

humanes i per al medi natural d’algunes conseqüències de

l’escalfament global, com el desgel del Bàltic.

● 1.2. Valora com una Europa en guerra durant el segle XX pot arribar a

una unió econòmica i política al segle XXI.

● 1.3. Compara, en un aspecte o en diversos, les revolucions industrials

del segle XIX amb la revolució tecnològica de final del segle XX i

principi del XXI.

6.3.- Criteris de qualificació per nivells

Criteris i instruments de qualificació i d’avaluació 4t ESO PRAQ (segons cada

possible escenari)

Nivell 0, 1 i 2 Nivell 3 i 4 Escenari de

confinament

Proves escrites i

projectes: 60%

Conceptes: 20%

Dossier d’activitats:

20%

Proves escrites i

projectes: 60%

Conceptes: 20%

Dossier d’activitats:

20%

Proves escrites i

projectes: 30%

Conceptes: 35%

Dossier d’activitats:

35%
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La nota final de cada avaluació podrà ser modificable en un 10% en

base a l'actitud i participació a l’aula. 

6.4.- Procediments d'avaluació

El procés d’avaluació serà el següent:

 Avaluació inicial: constarà de diferents preguntes plantejades l’inici de

la unitat, sobre conceptes i vocabulari específic, per tal de conèixer que

sap l’alumnat del tema. Es pot abordar oralment o per escrit. La forma

més àgil és plantejar-les oralment, no s’ha de pretendre que els

alumnes les responguin correctament, sinó més aviat crear dubtes i

interrogants per tal de motivar-los. Aquesta prova es realitzarà a

principi de curs per saber el grau de coneixement de l'alumne.

 Avaluació formativa: Tindrà present els següents aspectes:

◦ Es farà una prova després de cada unitat didàctica. L'avaluació a 4t

d'ESO no és contínua.

◦ Es demanaran els conceptes a cada tema teòric que s'haurà

d'entregar el dia de l'examen. La metodologia serà diferent en els

temes amb un projecte. A més, s'haurà de fer un dossier d'activitats

diari.

◦ A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el

treball diari tant a l'aula com a casa, així com l'actitud i participació

dins l'aula.

◦ Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats

diverses que s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació

(molt important) i l'ortografia.
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◦ A les proves escrites es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota

per ortografia recuperables amb un procés de còpia de les faltes

comeses (màxim 10 faltes).

◦ Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al

centre és totalment presencial. Només en el cas que un alumne

estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat

mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles

amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el

corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà

realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de

l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament

podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

◦ El no lliurament d'alguna tasca (comentaris/conceptes) suposarà el

suspens del trimestre de la part procedimental. La impuntualitat en el

lliurament suposarà la davallada de la nota d'1 punt per dia.

◦ En cas de que un alumne falti a un examen, no es repetirà si no es

presenta un justificant d’una institució oficial (hospital, PAC,

renovació DNI,...).

Si un alumne té una avaluació suspesa (mínim amb un 3) i la mitjana

amb la resta d’avaluacions dona una mitjana igual o superior a 5 no haurà de

recuperar a juny en el qual es donarà la possibilitat de recuperar avaluacions

suspeses.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020

de 29 de desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que

regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria

extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació

s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
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Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de

curs, els alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates

de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de les

matèries del curs.

Atenció a la diversitat: Un dels grans objectius de l’ESO és garantir

la igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat, la qual cosa

s’aconsegueix amb el currículum comú, el que es proposa és respectar la

diversitat de motivacions, interessos i capacitats d’aquell, prenent diverses

mesures que s’ajustin a aquest principi (el de l’atenció a la diversitat). En el

cas del grup de PRAQ cal destacar que tots necessiten una atenció més

concreta encara que estiguin dins un grup gran amb els alumnes de 4t A.

Una vegada delimitats els continguts mínims per tal que els alumnes

aconsegueixin les competències bàsiques s’han de posar en pràctica els

diferents recursos que possibiliten l’atenció a la diversitat, com per exemple:

reduir els continguts segons l’interès i la capacitat de l’alumnat, adaptar el

material didàctic, variar la metodologia segons les necessitats de

l’alumne/a... Es proposaran activitats de reforç pensades per aquells alumnes

que, sense tenir cap tipus de discapacitat, no assimilen aspectes

fonamentals dels continguts de la unitat didàctica i activitats d’ampliació,

orientades a alumnes per a que els assoleixin satisfactòriament. Pel que

respecta a l’alumnat amb algun tipus de discapacitat (informe mèdic), es

realitzarà una programació adaptada a les seves possibilitats supervisat pel

Departament d'Orientació.

Atenció a les necessitats de grups de risc: Finalment, tenint en

compte la situació sanitària actual, es destaca que es tindrà en compte
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diferents grups d'alumnat que necessitin qualsevol ajuda. A continuació es

presenten aquests grups:

 Vulnerabilitat social: aquest apartat afectaria a alumnat amb

situacions de mancances econòmiques, minories ètniques,

estrangeria,... En el primer cas, el centre ja va establir un protocol

d'actuació dut a terme durant el confinament entre març i juny del

curs 2019 – 2020. En relació als altres casos, cal destacar que des

del Departament de Geografia i Història es mantindrà un estret

contacte amb aquells alumnes amb dificultat en la llengua catalana i

s’adaptaran les tasques perquè aquest alumnat sigui un accés

igualat al dels seus companys.

 Vulnerabilitat de salut: al llarg del curs es pot donar el cas de que un

alumne pugui ser aïllat a la seva vivenda (per estar en contacte amb

un positiu, per donar positiu en COVID-19 i sigui asimptomàtic o

amb símptomes lleus o perquè presenti una malaltia que l’impedeixi

asistir al centre pel risc en aquesta situació excepcional). D'aquesta

forma, el Departament de Geografia i Història ha establert un

protocol d'actuació basat en no perdre en cap moment el contacte

amb l'alumnat i anar informant (per mitjans telemàtics) de tot els

continguts i tasques desenvolupades durant la seva absència. Així,

l'alumne entraria en un escenari de confinament particular i

individual. A més a més, i sempre que es pugui, s’intentarà que

l’alumne pugui participar en les classes al centre per via telemàtica a

més de tenir el dret a ser avaluat d’aquesta manera.

 Vulnerabilitat d'especial necessitat: aquest apartat fa referència a

l'alumnat NESE i amb discapacitats que pugui haver a l'aula. En

paràgrafs anteriors, epígrafs posteriors i en l'apartat de mesures de
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reforç i ampliació s'ha explicat l'actuació del Departament de

Geografia i Història davant aquesta situació. De totes formes, en el

context en el qual ens trobem, cal destacar que en cas d'escenari de

confinament, es mantindrà una estreta comunicació amb aquest

alumnat mantenint totes les adaptacions establertes.

6.5.- Criteris i procediments de recuperació de pendents

En el cas dels pendents, al ser una matèria de 4t d’ESO no es pot tenir

com a matèria pendent.

6.6.- Criteris de promoció i titulació

Segons el Decret 34/2015, de 15 de Maig pel qual s'estableix el

currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, la decisió

sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, ha de ser

adoptada de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent

l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les

competències corresponents. En aquests casos de la promoció vegeu la

PGA.

En cas d'abandó (una vegada fet el protocol) o no presentat en les

convocatòries d'abril o maig i setembre, no es considera cap tipus de

concessió, excepte en casos concrets.

En el cas dels repetidors, els docents els tindran en compte i faran un

seguiment a partir del model establert a la PGA.
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7.- Elements transversals

Segons l’article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB

núm. 73, de 16 de maig de 2015) es destacarien els següents elements

transversals per cursos:

 4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere. Educació

higiènica i preventiva sanitària.

Tanmateix l'àrea de geografia i història conté elements transversals

amb les següents àrees de la ESO: matemàtiques, biologia i geologia,

llengües, plàstica, tecnologia, valors ètics, economia, TIC.

8.- Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.

Segons l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015) es destacarien les següents

competències claus:

Comunicació lingüística

Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a

l’aula.

Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a

l’hora de llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar.

Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de

la producció de textos electrònics.

Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la

resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
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Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales)

per analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes.

Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme

observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu

de prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i

responsabilitat.

Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la

configuració que té actualment.

Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera,

marítima, minera i industrial.

Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora

de les condicions de vida al llarg de la història.

Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la

conservació del medi ambient.

Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic.

Competència digital

Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar

el més adequat a les pròpies necessitats.

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i

processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne

la fiabilitat i l’adequació i transformar-la en coneixement.

Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo,

imatges) utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les

tasques.

Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i

reconeixement dels riscs associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a

determinats aspectes de la tecnologia digital.
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Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i

valoració de les fortaleses i les debilitats que presenten.

 Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús.

Aprendre a aprendre

Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap,

del que desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa.

Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans

d’actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i

avaluar els resultats obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons

resultats o modificar-lo si els resultats no han estat bons).

Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del

procés i el resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes.

Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a

partir d’experiències vitals prèvies.

Competències socials i cíviques

 Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les

societats a través de l’estudi de la història i la geografia humana.

 Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació,

la democràcia i els drets humans en l’organització social, política i

econòmica d’Espanya, d’Europa i del món.

 Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en

un món globalitzat.

 Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se

superin els prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la

presa de decisions de forma democràtica.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
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 Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de

planificar-los, analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma

individual com col·lectiva dins un equip.

 Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber

comunicar-se, presentar idees i negociar de manera argumentada.

 Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat.

Consciència i expressions culturals

 Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions

culturals i artístiques com a font d’enriquiment i gaudi personal i

consideració d’aquestes manifestacions com a part de la riquesa i el

patrimoni dels pobles.

 Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de

pensament, sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les

obres artístiques i les manifestacions culturals i gaudir-ne.

 Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i

societat, la qual cosa implica prendre consciència de l’evolució del

pensament, dels corrents estètics, de les modes i dels gusts.

 Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats.

 Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni

cultural i artístic com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i

demostració d’interès, estimació i respecte per aquest patrimoni.

 Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la

realització de tasques que suposin recreació, innovació i transformació.

 Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat,

la qual cosa implica comportaments favorables a la convivència.
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9.- Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

NIVELLS 0 - 4

Es mantindrà els protocols establerts en data de 21 de juny de 2021.

ESCENARI DE CONFINAMENT

En cas de realitzar-se les classes de forma completament telemàtica, el

professor titular de l’assignatura tindrà en especial esment els alumnes

NESE. S’estarà pendent de que segueixin l’assignatura (assistència a

videoconferències i lliurament de tasques), mitjançant videoconferències

individuals i comunicació directa (via telefònica o per correu corporatiu) amb

alumnes i famílies.

9.1.- Plans d'actuació

En el cas del Departament de Geografia i Història no hi ha

agrupaments flexibles ni desdoblaments, amb la qual cosa depèn de les

necessitats de cada alumne el fet que se li apliquin les corresponents

adaptacions curriculars.

9.2.- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Les adaptacions curriculars, que poden ser significatives o no

significatives, es realitzen en funció de dos criteris: la necessitat de l'alumnat

amb algun tipus de dificultat i el segon, que deixa a criteri del professor/-a

l'adequació dels objectius i els continguts a  l'alumnat amb necessitats.

Tanmateix també es poden realitzar adaptacions no significatives

(reforços) a alumnes, encara que no estiguin diagnosticats com a necessitats

específiques, sinó que presentin algunes dificultats a l'hora d'aconseguir els

objectius mínims de l'àrea.
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Encara això, i com ja s’ha explicat en anteriors epígrafs, el grup de

PRAQ ja presenta una adaptació generalitzada a causa del seu agrupament

i les seves necessitats i mancances específiques.

9.3.- Mesures individuals de suport

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un

alumnat molt divers per diferents motius (nouvinguts, dificultats

d’aprenentatge, manca d’hàbits de feina,...) s’elaboren les Adaptacions

Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden tenir un caràcter

significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i

continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material

elaborat especialment per atendre a les seves necessitats. En el cas de

PRAQ tot l’alumnat tindrà els mateixos apunts juntament amb un dossier

d’activitats adaptades per a poder desenvolupar els continguts duts a terme

durant les diferents sessions. En tot cas es realitzen a criteri del professorat.

Nivell Perfil alumnes NESE

4t ESO 21

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Al llarg del curs es té previst alguna sortida relacionada amb la matèria i a

ser possible relacionada amb l'entorn més pròxim del municipi. També, si

s'escau, es participarà en aquelles activitats o sortides que puguin sorgir al

llarg del curs i que siguin d'interès i profit per a l'alumnat (exposicions,

representacions teatrals...). Totes aquestes sortides sempre estaran

supeditades a la situació sanitària vigent en aquell moment.
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Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.  Llengua Catalana i Literatura 1r ESO

0. INTRODUCCIÓ

El departament de Llengua Catalana i Literatura per al curs 2021/2022 està format

per les professores següents: Eulàlia Carbonell, cap d'estudis; Catalina Deyà Simonet,

cap de departament; Maria Contestí; Isabel Comas, professora; Laura Picó, professora

Ester Cáceres, professora.

Eulàlia Carbonell és cap d'estudis (15 hores) i impartirà les classes de llengua i

literatura al grup de 4t d'ESO (3’5 hores).

Catalina Deyà Simonet és cap de departament (3 hores) impartirà les classes de

llengua i literatura a 2 grups de 4t d'ESO (10,5 hores) i l’àmbit sociolingüśitic de

3rPMAR (9 hores).

Maria Contestí Darder coordinadora del Club de Lectura i Biblioteca (2 hores) i

impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 3r d'ESO (9 hores), un grup

de 4t de PRAQ (3’5 hores) i 5 hores de PALIC.

Isabel Comas impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 2n d'ESO (9

hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores), 2 grups de 1r d’ESO (6 hores), la Comissió

de Normalització Lingüística (1 hora).

Laura Picó, impartirà les classes de llengua i literatura a tres grups de 1r d'ESO (9

hores) i 2 grups de 2n d’ESO (6 hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores) 1 hora de

PALIC.

Ester Cáceres serà professora de 3 grups de 1r d’ESO (9 hores), 3 hores de 2n d’ESO

(9 hores) i una hora de PALIC.

Per a l’elaboració d’aquesta programació se seguirà el Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableixen els currículums de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua Catalana i

Literatura.

Les reunions de departament es duran terme els dilluns a 6a hora i sempre que sigui

necessari es convocarà una reunió extraordinària.

1
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Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

Primer cicle: 1r, 2n, 3r ESO

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Escoltar

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,

col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada

interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

- Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a

la producció i avaluació de textos orals.

- Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva

- Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Llegir

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la

comprensió de textos escrits.

- Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats.

- Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura, organitza

raonadament les idees i les exposa i respecta les dels altres.

2
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Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

- Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

- Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

- Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències,

coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

La paraula

- Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,

adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i

interjecció.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

- Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:

denotació i connotació.

- Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen entre les

paraules.

- Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les

paraules: causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i

eufemismes.

- Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una

comunicació eficaç.
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Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

- Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre

l’ús de la llengua.

Les relacions gramaticals

- Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de

paraules: grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les

relacions que s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de

l’oració simple.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:

subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

El discurs

- Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

- Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció

de la persona que parla o escriu.

- L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través de les modalitats

oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos.

- Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les

relacions gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva

relació amb el context.

Les varietats de la llengua

- Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i

valoració com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del

nostre patrimoni històric i cultural.

Llengua i societat

- Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva.

Actituds i prejudicis.

- Coneixement i reflexió de la diversitat lingüística en el món actual. Principals

famílies lingüístiques.

4
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Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

- Coneixement de les llengües romàniques.

- Coneixement de les llengües de l’Estat espanyol i de com estan distribuïdes

geogràficament.

- Coneixement del domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua

catalana i la variació geogràfica del català.

- Comprensió i anàlisi de l’origen i l’evolució de la llengua catalana.

- Reflexió sobre la relació de la llengua catalana amb altres llengües i identificació

dels fenòmens de contacte. Comprensió i reconeixement del conflicte lingüístic.

- Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües de les Illes Balears.

- Observació i coneixement de la variació social del català.

- Coneixement de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Pla lector

- Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per

aconseguir el desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la

seva autonomia lectora.

- Introducció a la literatura a través dels textos.

- Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la

literatura catalana des de l’edat mitjana fins al segle XVIII a través de la lectura

i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets.

Creació

- Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos i l’ús de les

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

- Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

2. Objectius específics de l'àrea.
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La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que

sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i

correctament la llengua catalana.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

6
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convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.
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19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques

Durant aquest curs 2021-22 es continuarà fomentant el treball per projectes com a

proposta educativa per als nivells de 1r i 2n d’ESO, en la mesura que sigui possible.

Es tracta del treballar amb una metodologia innovadora i multidisciplinar. A nivell de

centre es proposaran un o més projectes que es faran coordinadament amb altres

departaments. A més, en aquest dos nivells, es disposarà de dispositius digitals (a 1r

d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO Chromebooks; i 4t d’ESO, tauletes).

Els departaments de Llengua catalana i de llengua castellana treballen en un

currículum integrat de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i

que, alhora, faci que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben

d’una llengua per l’altra. Per aquest motiu planificam l’ensenyament de les llengües

del currículum de manera coordinada.

El currículum preveu el treball en competències. Per això cal seguir una metodologia

que tengui com a finalitat que els alumnes siguin competents. Per això, els criteris

metodològics parteixen d’aquest punt i se centren en quatre factors: l’alumnat, els

objectius, el professorat i les activitats.

ALUMNAT

Es realitzarà un diagnòstic inicial que permeti conèixer quin és el punt de partida

a nivell de coneixements, habilitats o valors dels alumnes, a partir dels quals es

podrà seguir al màxim el seu ritme d'aprenentatge i de maduració.

Durant les classes se cercarà afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a

l’aula que faciliten atendre la diversitat.

La motivació comporta la implicació de l’aprenent en el procés

d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa de decisions i
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interessar-se en l’assoliment dels objectius.

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu

propi aprenentatge. Han de desenvolupar la capacitat de treball autònom i que

implicar-se en l’autoavaluació, reconèixer que els aprenentatges de llengua que

realitzen són útils i que les activitats que realitzen tenen sentit i s’encaminen a la

consecució dels objectius.

Esperam dels alumnes que segueixin les directrius del professorat, que participin

activament en les activitats, que cooperin en la realització de les tasques i en el

desenvolupament del procés global d’ensenyament/ aprenentatge.

OBJECTIUS

Tenint en compte la diversitat de l'alumnat, la consecució dels objectius serà diferent,

sense oblidar mai els mínims. Es treballaran des del començament tots els aspectes

bàsics de la llengua escrita, el lèxic, la gramàtica, la literatura, la sociolingüística i

l’expressió oral, ja que és un dels punts febles de l’alumnat.

Es donarà un enfocament comunicatiu i funcional a l'àrea, ja que el llenguatge és la

base del desenvolupament integral de la persona, facilita el coneixement de l'entorn

sociocultural i és l'instrument indispensable per al procés d'aprenentatge. Potenciarem

les quatre destreses bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure; i es farà servir una

metodologia activa que tengui en compte la diversitat quant a capacitats, interessos i

necessitats.

Per tot això, quant a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes

fonamentalment comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne utilitzi la

llengua, tant per parlar com per escriure, escoltar i llegir. Aquest enfocament exigeix

de la nostra part un esforç per abandonar el costum de monopolitzar el discurs,

donant a l'alumne la possibilitat que sigui qui esdevingui el protagonista. L'aprenent

ha de ser el centre.
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L'aula ha de ser considerada com un espai d'aprenentatge quasi total. Tant els

alumnes com els professors haurien de convertir en habitual el fet d'aprofitar per

l'aprenentatge totes les situacions que es produeixin dins l'aula.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els objectius

procedimentals, se seguirà el següent procés:

-Observació, lectura i audició de textos de diversos tipus, models, registres…

-Anàlisi dels textos.

-Planificació i producció de textos propis.

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes relacionats amb

l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar amb la paraula, la relació

amb els altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en un mateix per

emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies d’aprenentatge

individuals, l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la tria adequada

d’activitats d’aula.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; s’aprofitaran les situacions orals que

crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de lectures, de

notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats, col·loquis,

grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una notícia, dramatitzar una situació, etc).

La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les

competències bàsiques. Entenem la lectura de textos literaris no sols com a font de

nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que permet l’apropament a

la ficció, a l’estètica i a l’art literari. A través de les obres de la literatura es pot

potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, ampliar el repertori lèxic, crear opinions,

comprendre dimensions de la cultura pròpia i de les altres, estructurar el

pensament. També pot ajudar a desenvolupar l’actitud crítica, la fantasia i el gust

estètic i pot permetre crear a l’aula contextos favorables per al debat literari i

l’activitat creativa.
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Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, mantenint les

distàncies o mitjançant l’ús de l’aula virtual, dins del qual s’optimitzen les capacitats

d’aprendre i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es millora el

rendiment i es comparteixen responsabilitats. Es tracta d’assolir alhora objectius

d’equip i de millorar el clima del grup quant a eficàcia i la convivència. La

participació i la cooperació faciliten també el desenvolupament d’habilitats socials

bàsiques.

En la situació derivada de la pandèmia i les mesures de seguretat que s’han de

seguir, es veurà reduït i modificat el treball cooperatiu entre els alumnes. De tota

manera, sempre que sigui possible, es farà servir aquesta metodologia ja que el

treball per projectes/tasques la llengua es converteix en eina i matèria alhora.

Les quatre habilitats s’usen durant el desenvolupament: l’alumne llegeix per

consultar, per obtenir criteris lingüístics, per prendre notes, per reflexionar, per

imaginar solucions, per proposar iniciatives...; escriu per resumir el que ha llegit,

per aprendre a escriure, per recollir el que s’ha dit, per guiar el que dirà, per

plasmar el que vol, per manifestar el que pensa...; escolta per comprendre unes

regles, per participar en un debat, per esquematitzar unes idees, per seguir una

lectura en veu alta...; parla per comunicar una reflexió, per llegir el que ha escrit,

per comentar el que han escrit els altres, per valorar el que s’ha fet…

Els processos que genera la consecució de les tasques de la programació es

corresponen plenament amb els que configuren una activitat d’aprenentatge

cooperatiu:

• Posar-se d’acord sobre el que s’ha de realitzar.

• Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.

• Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.

• Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris

preestablerts, ja sigui pel professor o pel mateix grup.

• Valorar en grup els resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

PROFESSORAT
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El paper del professor o professora al centre i a l'aula no pot ser el de simple

informador.  Més aviat les seves funcions s'han de dirigir cap a:

- motivació, assessorament, orientació i ajuda dels alumnes

El professorat no és només l’expert, també el mediador i el motivador del procés

d’ensenyament/aprenentatge.

- proposta d’activitats

- Proposar activitats per a la pràctica dels coneixements adquirits.

- Orientar les activitats d’aula (inclosa aula virtual) i proposar actuacions d’abast

més ampli en una organització flexible i dinàmica.

- Individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat.

- negociació argumentada del procés didàctic

- transmetre informació, actituds positives envers l’aprenentatge i valors per a la

convivència.

- Promoure la reflexió sobre les activitats

- avaluació tot el procés d'aprenentatge.

- Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que permetran

l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi

aprenentatge.

- Valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera adequada una avaluació

formativa i continuada

- Dur a terme l'elaboració de conclusions.

Tot el que hem dit s'ha d'entendre sense perjudici de la manera personal d'ensenyar

que tingui el professor/-a i de la seva llibertat de càtedra, però aquesta tampoc s'ha

d'entendre com una llicència que permeti obviar la programació.

ACTIVITATS
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Activitats diverses. Treballarem d'una forma activa realitzant moltes activitats el

més variades possibles i procurant que un percentatge considerable de les quals es

faci en grup, en cas que sigui possible i seguint les mesures de seguretat

establertes al Pla de Contingència, ja que creiem que és la millor manera de posar

en pràctica l'ús de la llengua, que és un dels principals objectius. Per a les activitats

relacionades amb l'estudi literari utilitzarem poemes musicats i material audiovisual

sempre que sigui possible.

Les activitats didàctiques que es duguin a terme hauran de tenir les següents

característiques:

-Estar organitzades i seleccionades acuradament

-Afavorir l'aprenentatge constructiu i significatiu dels alumnes.

-Possibilitar l'aprenentatge funcional.

Les activitats han de ser útils i multidisciplinars, han de potenciar l'autoestima i

adequar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. A més, han de preveure l'ús dels

mitjans audiovisuals i informàtics, permetre el treball en grup i l’organització en

tallers. Finalment, han de ser motivadores.

Les activitats, summament pràctiques, ajudaran l'alumne a desenvolupar les

capacitats bàsiques de comprensió verbal, de raonament lògic, de recerca i selecció

d'informació i de valoració crítica, i el conduiran a l'aprenentatge de continguts

sobretot procedimentals i actitudinals.

Tot i això, no s’exclou la realització d'activitats per habituar els alumnes a potenciar

l'ús dels mecanismes de la memòria.

Es primaran, en definitiva, les feines fetes individualment o en grup, i lliurades o

corregides puntualment; les lectures, que fomentaran la comprensió i iniciació a la

crítica; i els controls, que podran ser en ocasions d'autoavaluació i de coavaluació.

- Materials i recursos didàctics
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Materials didàctics

1r ESO

Material didàctic Dossier elaborat pel departament que es lliurarà als alumnes a

principi de curs.

Llibreta de dictats (elaborat pel departament)

Llibreta de narracions (nivell 1) Additio

Libres de lectura Memorial de Tabarka. Ponç Pons. Gran Angular

Egeu endins. Biel Simonet. Illa edicions

El lladre de llibres. Helena Tornero. Editorial Oxford

L’assassinat del professor de matemàtiques. Jordi Sierra i Fabra.

Barcanova

*Llibres de lectura fàcil per als alumnes amb dificultats de

comprensió lectora.

Quadern de classe Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a
la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial
cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

 El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la
primera pàgina del quadern o guardada a la carpeta.

 Has de posar data cada dia.
 Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
 Ha d'estar net i amb marges.

Carpeta per guardar tot el material de l’assignatura (dossier de
treball, llibreta de narracions i material fotocopiat). Durant aquest
curs i atenent a les circumstàncies que estam vivint, es recomana
tenir sempre el material de català a casa i dur-lo al centre quan es
tenguin les classes de català.

Altres recursos Cromebook, Google classroom, blocs, pàgina web, pissarra digital,

material adaptat, Jocs de llengua…

L’aula virtual funcionarà com a complement de les classes
presencials: per compartir material i enllaços amb l’alumnat, realitzar
tasques en línia, lliurament de treballs digitals…
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4. Temporalització

Temporització continguts nuclearsCURS 1r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

El text conversacional
El text descriptiu

El text expositiu
El text narratiu El text narratiu

Adequació, coherència i
cohesió

Adequació, coherència i
cohesió

Adequació, coherència i
cohesió

Les categories gramaticals.
El nom. L'adjectiu El determinant L’oració i les modalitats

oracionals. El verb

L'alfabet
L'apòstrof

La síl·laba, el diftong, el
hiat

L'accentuació
L'accent diacrític

La A/E
La O/U

Els diccionaris
Lèxic

Sinònims i antònims
Els camps semàntics. La

derivació. Lèxic

La composició
Locucions, frases fetes i

refranys. Lèxic

La llengua catalana
La diversitat lingüística

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç

a) Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha

d'intentar que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe,

sense que la interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un

temps suficient per a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments,

intervencions espontànies dels alumnes…

b) Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball

del grup-classe.

c) Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne

l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats

aïllades per a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis
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específics d'ortografia, morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió

escrita i oral.

d) La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.

- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluables

1r, 2n i 3r d’ESO

BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic/escolar i social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la intenció

comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
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1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.

1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les integra, de

forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva i

n’identifica la informació rellevant, en determina el tema i en reconeix la intenció

comunicativa del parlant, així com la seva estructura i les estratègies de cohesió

textual oral.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant

fonts de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de textos

narratius, descriptius i emet judicis raonats i els relaciona amb conceptes personals

per justificar un punt de vista particular.

2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de

paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el

context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius i expositius i argumentatius

de forma clara, en recull les idees principals i integra la informació en oracions que

es relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global de textos orals.

3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses

espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la

intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals i

de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis

comunicatius espontanis.

3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen els

debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica

d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions

comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
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4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i

alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,

moviments, mirada...).

5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat

expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la

gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica

habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma

individual o en grup.

6.1. Fa presentacions orals.

6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal, en

selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu auditori,

així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al seu

desenvolupament.

6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les

similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en

les seves pràctiques orals.

6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a

la finalitat de la pràctica oral.

6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora

progressivament les pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles

d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves opinions i

respecta les opinions dels altres.
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7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i

col·loquis.

7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i

s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta

activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i

la representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el tipus

de text.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les

incorpora al seu repertori lèxic.

1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el

context.

1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i

comprèn les relacions que s’hi estableixen.

1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui

diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i

l’avaluació crítica.

1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles

d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.

2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits propis

de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social (mitjans de

comunicació), identifica la tipologia textual seleccionada, l’organització del
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contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos

narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i

identifica la tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i

l’organització del contingut.

2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si,

les seqüència i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i

comprèn les relacions entre aquestes.

2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten

desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos

d’aprenentatge.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,

fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de

textos o obres literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti

identificar actituds d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions

dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o

globals, d’un text.

3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol

altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés

d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
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adequats, coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes

conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.

5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb

claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta

les normes ortogràfiques i gramaticals.

5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i

estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la

seva pròpia producció escrita o la dels companys.

5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es dedueixen

de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes ortogràfiques i

gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic i

àmbit social i imita textos model.

6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,

argumentatius i dialogats i imita textos model.

6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, incorpora

diferents tipus d’argument i imita textos model.

6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les

argumentacions.

6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la

informació i la integra a oracions que es relacionin lògicament i semànticament, i

evita parafrasejar el text resumit.

6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals que

poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç

d’organitzar el seu pensament.

7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
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incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari

per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant

l’escriptura.

7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,

participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a

conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per

resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre

i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més

d’utilitzar la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos

usos de la llengua.

1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza

aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i aliens.

1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i

aliens, aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos

verbals a les seves produccions orals i escrites.

1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves

produccions orals i escrites.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents

categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.

2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos, aplica

aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a l’enriquiment

del seu vocabulari actiu.

2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les

compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per

reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
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3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de

les paraules dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen

entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.

4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús concret en

una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:

metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o en

un text oral o escrit.

5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global de

les paraules: tabú i eufemisme.

6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant

en paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de

la llengua i per enriquir el propi vocabulari.

6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els

dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,

verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.

7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la

paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu funcionament

en el marc de l’oració simple.

7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir del

seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a

complements verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.

8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració simple,

diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del subjecte com

una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.

8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
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papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.

8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els nexes

adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció

que fan en l’organització del contingut del discurs.

9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i explicació) i

els principals mecanismes de referència interna, gramaticals (substitucions

pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims), i

valora la seva funció en l’organització del contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.

10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les modalitats

assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i imperatives en

relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.

10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan

referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de

pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.

10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres

verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en

compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,

l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció

comunicativa.

11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de l’emissor

i identifica l’estructura i la disposició de continguts.

11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció,

explicació i diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i

aplica els coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i

aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les seves

diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets

24



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

diferencials.

12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica alguna

característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els orígens històrics

i en descriu alguns dels trets diferencials.

12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat espanyol.

13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.

13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.

13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per evitar

errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).

14. Identificar els fenòmens de contacte.

14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.

15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.

15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.

16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil,

properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gustos, aficions i interessos.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els

aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència

personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a

única finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura

catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i

aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària.
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2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de

l’observació, anàlisi i explicació de la relació existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura,

cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a

un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels diferents punts de

vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:

música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més

d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals, arquitectòniques...),

personatges, temes, etc., de totes les èpoques.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els

companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’expressió

corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions

dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els vessants: com a font d’accés al

coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar mons

diferents dels nostres, reals o imaginaris.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o adaptats,

i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, n’identifica el tema,

en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al

segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva

26



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema,

reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació

amb judicis personals raonats.

5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de

l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis personals

raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del

gènere, amb intenció lúdica i creativa.

6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats

seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.

6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç

d’analitzar i regular els seus propis sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un

treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de

literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les

tecnologies de la informació.

7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i

crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i

coherència.

7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per fer treballs acadèmics.

S’han marcat en negreta els criteris i estàndards d’avaluació que es consideren

essencials.

Basant-nos en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que marca el

currículum, adaptant-los al perfil de l’alumnat del nostre centre, els concretam en els

termes següents:

Mínims exigibles en acabar 1r, 2n i 3r d’ESO

Es consideraran mínims per a poder superar el 1r cicle:

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins
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l'aula com a les tasques encomanades a casa.

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant

oralment com per escrit.

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a

terme.

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i el

professor/a, amb un mínim de correcció i fluïdesa.

5. Elaborar un resum oral i escrit d'una exposició o lectura sobre un tema adequat a

l'edat.

6. Elaborar redaccions de caràcter propi, tenint en compte les diferents

característiques gramaticals i formulant una opinió personal.

7. Adquirir i utilitzar un lèxic i vocabulari adequat a la seva edat i al contingut del curs.

8. Consultar els diccionaris i al professor/a els mots desconeguts, i els mots i

expressions dubtosos.

9. Escriure textos propis respectant les propietats del text (coherència, cohesió,

adequació i correcció).

10. Elaborar textos escrits de qualsevol de les tipologies estudiades.

11. Escriure textos propis integrant-hi les normes ortogràfiques estudiades.

12. Presentar quaderns i treballs amb correcció ortogràfica referida a les normes

estudiades, amb netedat i respectant els marges, amb lletra acurada, etc.

13. Llegir les lectures proposades per al curs.

14. Identificar els complements oracionals i aplicar-los a la correcta construcció

d'oracions.

15. D'un text literari complet treballat a classe en vers o en prosa, reconèixer els

elements estructurals bàsics i emetre una opinió personal valorativa de la lectura.

16. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els elements

estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi apareixen i emetre

una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.

17. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i

procediments retòrics estudiats.

18. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la

història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context cultural,
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social i històric on es desenvolupen.

6.2. Criteris de qualificació per nivells.

La qualificació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els criteris de qualificació de les matèries són referent

fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el

de la consecució dels objectius.

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que

s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través

d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i

d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es

valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la

valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies

d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous

aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu.

Els pares i mares o tutors han de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i

les decisions relatives al procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L'avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

a) Seguiment diari de la feina a classe.

b) Valoració de treballs individuals i col·lectius.

c) Realització de proves orals i escrites.
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d) Lectures.

Totes aquestes activitats apareixeran recollides en un dossier realitzat per l'alumne i

serà la base per a l'avaluació. L'alumnat serà informat al començament del curs de la

manera en què serà aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada.

Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui funcionalitat, haurà de

quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de ser entesa en un doble

sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a conceptes i procediments, el

coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el coneixement de la

llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència i a la referencialitat

de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és a dir, l'activitat

quotidiana formarà part de l'avaluació de

l'alumnat.

La qualificació per nivells es farà de la següent manera:

1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada en els

progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal: oral i

escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat en la

realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en

l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix

amb el dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el

lliurament de la tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.

2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:

a) 60%: exàmens, exàmens lectura, narracions i proves orals.

b) 30%: feina diària, dictats, treballs, projectes…
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c) 10%: actitud, participació, respecte, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques descomptaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per

falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran

avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar

lectures voluntàries. Aquestes lectures voluntàries comptaran 0,25 cadascuna, nota

que que se sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4

lectures per trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls

facilitarà a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de

presentar una tasca que demostri que la lectura s’ha realitzat i, si el professor ho creu

convenient, es podrà fer una prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha

llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només

n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà

condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua. Per

aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,

s’ha d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix,

també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota d’exàmens de recuperació no podrà ser superior a un 5.

9. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja

sigui oralment o escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no se

supera l’assignatura.
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A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà

realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom.

Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de

forma presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

En aquest aspecte, ha de facilitar el control, la detecció d'errades i la correcció de:

- La intervenció del professor com a organitzador de les activitats

d'aprenentatge.

- L'adequació dels materials, activitats i metodologies als objectius proposats.

- La coordinació de l'equip de professors.

- I, en general, la pertinència dels continguts que conformen el currículum.

Aquesta avaluació dels processos d'aprenentatge, i en darrer terme de la mateixa

programació necessita de la participació dels alumnes. No basta amb exposar-li què i

com es pretén que millorin la seva competència comunicativa, sinó que s'ha de

discutir les raons que ens han conduït al model de programació que presentem, estar

oberts a possibles crítiques i suggeriments, i abandonar possibles activitats que no
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donin resultat, o incorporar variants que ells, els alumnes, puguin proposar. És

convenient realitzar alguna sessió de valoració de la feina realitzada al final de cada

trimestre per estudiar el funcionament parcial de la programació, examinant punt per

punt els encerts i les errades l'origen de les quals se sospiti que no estigui ni en els

discents ni en els docents. A més, recordar amb insistència la raó, la causa del que

s’està fent en cada moment té molta importància.

L’avaluació serà contínua i diferenciada, com s'ha dit abans, i es durà a terme a

través dels següents mètodes i activitats:

- Seguiment diari de la feina a classe.

- Valoració de treballs individuals i col·lectius.

- Realització de proves orals i escrites.

Per consultar el seguiment d’alumnes repetidors vegeu PGA

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els criteris i els procediments de recuperació de les matèries pendents de cursos

anteriors (1r, 2n o 3r d'ESO) són un dels següents:

- Aprovar la 1a i 2a avaluació del curs vigent i/o aprovar el curs actual. Queden

exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes especials com:

ALTER, formació professional bàsica  i d'altres.

- Aprovar la prova de pendents que es farà durant el tercer trimestre.

Per consultar el calendari i seguiment dels alumnes que duen assignatures pendents

vegeu la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades, organització o

participació en jornades de solidaritat internacional...) relacionades amb temes

transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures també
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pot anar encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals.

Durant el curs 21/22 es treballarà la promoció de la salut a través de lectures,

comprensions lectores/orals i del treball de la tipologia textual.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les

habilitats i a les actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els

coneixements adquirits (saber) amb la capacitat de fer de cada un (saber fer) per

actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a més el saber ser i el saber

estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors,

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb

eficàcia.

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que,

al mateix temps que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la

capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida, tot integrant i vinculant el que se sap en

situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit

competències claus, la primera de les quals és la competència en comunicació

lingüística.

La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de

comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’organització i regulació

del propi pensament, de les emocions i dels comportaments.

Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees,

manifestar opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i

compartir criteris, construir un discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar,

llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar plenament. D’altra banda, llegir i

escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, relacionar-la i

interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació

literària. Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del

llenguatge i tenir a l’abast els recursos expressius adequats al context, als destinataris
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o interlocutors i a la intenció comunicativa. Possibilita l’ús funcional de la llengua i

desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds positives envers un

mateix, els altres i la societat.

El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el

desenvolupament de la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el

llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social, contribueix de manera decisiva

al desenvolupament de tots els aspectes que conformen la competència en

comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara

que s’adquireixin des d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al mateix temps, a augmentar la

competència sobre l’ús del llenguatge en general.

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció comunicativa, però

també per adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d’instrument de

comunicació, és un mitjà de representació del món i és la base del pensament i del

coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el

llenguatge es relaciona directament amb la competència bàsica d’aprendre a

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt

de coneixements conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat

per analitzar, contrastar, ampliar i reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs

mecanismes gramaticals; substituir elements de l’enunciat per altres de

gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per expressar una

mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los, etc.) que s’adquireixen en relació amb

les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar

l’aprenentatge lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua.

D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre

problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions

del llenguatge és regular i orientar la nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició

d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la iniciativa personal i en la
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regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un

instrument de comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al

tractament de la informació i competència digital perquè proporcionen coneixements i

destreses per a la recerca i selecció d’informació rellevant d’acord amb diferents

necessitats, així com per a la seva reutilització en la producció de textos orals i escrits

propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions requerirà, per

exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència

digital. A això hi contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports

electrònics en la composició de textos de manera que puguin acomplir-se més

eficaçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,

execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts bàsics

d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament

d’aquesta competència l’ús dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen

un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i dels coneixements.

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència

comunicativa, contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i

ciutadana, entesa com un conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. En efecte, aprendre llengua

és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests transmeten i

aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos

de la llengua, la diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes

per igual per exercir les funcions de comunicació i de representació. També es

contribueix des de les dues matèries a aquesta competència en la mesura que

s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona

prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels

usos discriminatoris del llenguatge.

En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries
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contribueixen de manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i

cultural, entesa com a aproximació d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents

que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. La seva contribució

serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions literàries amb

altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics,

accés a biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa)

adquireixi sentit per a l’alumnat.

Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA

CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA?

(ítems generals)

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa parlar i
escoltar, llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir
d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar dirigits a
l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta
competència: comprensió de textos orals i escrits i elaboració
d’escrits amb correcció gramatical, ortogràfica i lèxica. Podem
estructurar la competència lingüística en:

- La comprensió oral: exposicions orals, entendre textos
orals, relacions interpersonals…

- La comprensió escrita: entendre qualsevol escrit
adequat al context i de diferent tipologia.

- L’expressió oral i expressió escrita: produccions de
discursos orals i escrits diversos que siguin coherents,
cohesionats i adequats a les diferents situacions
comunicatives.

- La interacció oral: respecte de les normes reguladores
dels intercanvis comunicatius.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a la
matèria, però, així i tot, la podem treballar de la següents
manera:

- Recompte de sil·làbic que ens ajuda a classificar les
paraules.

- Ajuda a entendre la complexitat de les combinacions
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sintàctiques, ja que és necessari el raonament lògic al
voltant del qual s’estructuren les matèries científiques.

- Fer el recompte numèric dels exàmens i els
percentatges finals de l’assignatura.

Competència
digital

Recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i
habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització
estratègica de la informació i la comunicació de contextos i
amb eines propis de les tecnologies digitals. Treballam aquesta
competència dins l’aula de la següent manera:

- Saber cercar, seleccionar i interpretar les informacions
de manera crítica que arriben per suports digitals a
l’hora de realitzar treballs de recerca…

- Ús de les taules i ordinadors.
- Ús del Classroom i altres eines de suport digital com a

plataformes digitals que serveixen com a eines de
comunicació entre els alumnes i els professors.

Aprendre a
aprendre

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Utilitzar els coneixements previs d’un tema determinat

per saber d’on partim i fins allà on volem arribar.
- Desenvolupar un aprenentatge de cada vegada més

autònom, corregint els exàmens, treballs…
individualment i en grup.

- Fomentarem la capacitat de motivació per aprendre.
- Farem activitats en les quals els alumnes aprenguin a

autoavaluar-se.

Competències
socials i cíviques

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Desenvolupar les habilitats i destreses per a les

relacions, la convivència, el respecte i la capacitat
d’entendre’s a les societats democràtiques. Aprendre
llengua és aprendre a comunicar-se amb els altres.

- Aprendre la llengua i les seves varietats ajudarà a
l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a
individu integrat dins una societat regida per uns valors
ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula.

- Treball en diferents equips cooperatius.
- Llegir i comprendre diferents textos de temàtica

variada.
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- Realitzar treballs per projectes on els alumnes
utilitzaran les habilitats lingüístiques adquirides per
crear, explicar, analitzar críticament, autoavaluar
propostes pròpies...

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

Treballarem la competència de la següents manera:
- Treball per projectes per potenciar la seva autonomia, el

treball en grup…

Consciència i
expressions
culturals

Treballarem la competència de la següents manera:
- Lectura de textos i obres completes d’intenció literària
- Analitzar aquests textos i extreure’n temes i tòpics de

validesa universal.
- Crear produccions pròpies a partir de les vivències i

sentiments dels alumnes.
- També relacionarem la literatura amb el context

sociocultural dels textos i dels autors.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1 Plans d'actuació

- 1r ESO: Cada grup constarà de dues professores dins l'aula per poder atendre millor

a l'alumnat.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

Amb l'objectiu d'establir una programació que s'ajusti a la realitat del nostre alumnat

haurem de fer una valoració de les seves característiques segons els paràmetres

següents:

Què valoram: situació econòmica i cultural de la família, rendiment de l'alumne en

l'etapa anterior, personalitat, aficions i interessos...

Com obtendrem la informació: qüestionari previ a l'alumnat, entrevista individual,

anàlisi de l'expedient escolar de Primària...

Les adaptacions curriculars suposaran canvi en el currículum amb la finalitat d'atendre

les diferències individuals del nostre alumnat.

Dins les adaptacions curriculars diferenciarem dos models de resposta en funció de les
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situacions de diferent naturalesa que trobarem:

- Adaptacions per a alumnes amb necessitat de suport educatiu. Els casos en què hi

hagi dificultats serioses perquè un alumne assoleixi els objectius corresponents al seu

nivell implicaran també una consideració especial i hauran de conduir al disseny d'un

currículum individual. El mateix passarà amb alumnes que estiguin per damunt del

ritme general de la classe.

- Adaptacions sobre la programació didàctica general. No afecten els aspectes

prescriptius del currículum. Tracten, senzillament, de facilitar el procés educatiu de

cada alumne considerat individualment.

Les adaptacions que es preveuen es refereixen als aspectes següents: agrupaments,

continguts, activitats, metodologia, materials utilitzats, procediments i instruments

d'avaluació.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu es beneficiarà d'un tractament

individualitzat a través de les adaptacions curriculars següents:

- Canvis metodològics

- Prioritat en alguns objectius i contingut

- Modificacions en el temps d'assoliment dels objectius

- Adequacions en els criteris d'avaluació en funció de les seves dificultats específiques.

Vegeu l’annex 1.

Malgrat tot, el seu major o menor allunyament del currículum bàsic dependrà de

l'avaluació i el diagnòstic previ de cada alumne que ha de fer el Departament

d'Orientació.

L’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana es fa dins el Programa d’Acollida

Lingüística i Cultural (PALIC), aquest alumnat serà atès per na Catalina Pons,

professora externa al centre, i na Lina Deyà i en Kiko López del departament de

català. Cada professor del departament farà un seguiment dels alumnes de PALIC que
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tengui dins l'aula. En cas d’escenari C, es farà servir un Google Classroom específic

per als alumnes de PALIC.

9.3. Mesures individuals de suport

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els següents punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE). Vegeu l’annex 1.

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.

10. Mesures d’atenció a les necessitats dels següents grups:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. El Departament de Català posarà a

l’abast dels alumnes que ho necessitin els recursos i materials necessaris al llarg del

curs, ja sigui material didàctic -llibres de text, dossiers…- com llibres de lectura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica. En aquests casos se seguirà el següent

protocol:

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (vegeu punt 9.)
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11. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Pendent de concretar. Durant el curs es podran programar activitats complementàries

relacionades amb els continguts de la matèria a criteri del professorat i segons

l'oferta.
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ANNEX 1
 

 DOCUMENT D’ADAPTACIÓ NO SIGNIFICATIVA

CURS ESCOLAR: 2021-22

ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA

NOM I LLINATGES:

DATA DE NAIXEMENT:

NIVELL:

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES A L’ASSIGNATURA DE LLENGUA CATALANA

DICTATS

- Dictats preparats.

- Corregirem únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la regla ortogràfica que en

aquest moment s'estigui treballant i/o les paraules treballades i indicades prèviament pel

professor.

- L'alumne no haurà de copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat d'errors

ortogràfics. (La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia la integració de

l'ortografia natural ni arbitrària.)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATORIS

Quant als llibres de lectura obligatoris, es farà una valoració de cada llibre i es podrà optar per:

- Reduir-ne la quantitat o les pàgines a llegir a cada trimestre.

- Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament estructurats o del lliurament

dels resums per capítols.

- Evitar la realització d'exàmens.

- Adequar el llibre al seu nivell lector: el departament disposa d’una col·lecció de llibres

de Lectura Fàcil i, si es creu convenient, es pot canviar les lectures obligatòries per un llibre

d’aquesta col·lecció.
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EXÀMENS

- Subdividirem les preguntes llargues en diferents apartats. I els enunciats seran curts.

- No dictarem preguntes en els exàmens.

- En les proves escrites llegirem en veu alta les instruccions específiques de cada prova i ens
assegurarem que s’entenen els enunciats.

- Format de l'examen:
● Augmentarem la grandària de la lletra.
● Usarem els següents tipus de lletra: Verdana, Arial, Courier o Helvètica.
● Augmentarem l'interlineat.
● Usarem negretes per ressaltar paraules clau

- Donarem la data de l’examen amb una setmana d’antelació.

- Respectarem el temps que l'alumne necessita per respondre. Donar-li el temps necessari per

acabar la prova.

-En cas que es cregui convenient, es disminuirà el pes de la penalització de les faltes escrites

(Tot i que es corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’estructures gramaticals, no es

descompten amb el mateix grau d’exigència i no es comptabilitza la repetició de faltes

escrites).

- Supervisarem que ho hagin contestat tot abans de lliurar l'examen: sobretot comprovarem

que no han deixat preguntes en blanc

- Recordarem a l'alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo.

EXÀMENS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

- Abans de començar, llegirem el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de grup-classe o a

nivell individual)

- Fragmentarem el text en petites parts i intercalar les preguntes de comprensió o numerar els

paràgrafs del text perquè l'alumne sàpiga on trobar la resposta.

- Evitarem preguntes de resposta oberta.

LECTURA EN VEU ALTA

- Es respectarà la voluntat de l'alumne a l'hora de llegir en veu alta. No forçarem a llegir en

veu alta davant del grup (o procurarem donar-li el text de lectura amb antelació).

- Propiciarem de forma gradual la lectura en públic

EXPRESSIÓ ORAL

- Valorarem les seves intervencions orals
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TREBALLS I TASQUES

- El professor facilitarà a l'alumne esquemes, qüestionaris i guies per estudiar a casa.

- Presentar les tasques seqüenciades.

- Prioritzar les activitats més significatives i relacionades amb els objectius mínims.

-Reduirem el volum de deures per fer a casa. Reduirem també el nombre d’activitats a fer a

classe.

- No copiar els enunciats. Donar la informació ja escrita

- Recordar les pautes d’ordre marcades pel treball al quadern. (Se li pot donar un esquema

visual)

- Reforçarem positivament la seva feina

- Proporcionarem més temps per acabar les tasques

- Ens assegurarem que l’alumne sap que té la tasca programada per a la data indicada. Per

això, cal recordar-ho amb certa periodicitat i antelació.

- Si tot i això obliden portar-lo al centre i es té constància que l’han realitzat, es tendrà una

actitud comprensiva. Es permetrà que es lliuri fora de termini, i establir una penalització

(baixar algunes dècimes la nota).

- Serem flexibles amb les dates límit, establir un període de dos o tres dies per lliurar un

treball.

45



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.  Llengua Catalana i Literatura 2n ESO

0. INTRODUCCIÓ

El departament de Llengua Catalana i Literatura per al curs 2021/2022 està format

per les professores següents: Eulàlia Carbonell, cap d'estudis; Catalina Deyà Simonet,

cap de departament; Maria Contestí; Isabel Comas, professora; Laura Picó, professora

Ester Cáceres, professora.

Eulàlia Carbonell és cap d'estudis (15 hores) i impartirà les classes de llengua i

literatura al grup de 4t d'ESO (3’5 hores).

Catalina Deyà Simonet és cap de departament (3 hores) impartirà les classes de

llengua i literatura a 2 grups de 4t d'ESO (10,5 hores) i l’àmbit sociolingüśitic de

3rPMAR (9 hores).

Maria Contestí Darder coordinadora del Club de Lectura i Biblioteca (2 hores) i

impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 3r d'ESO (9 hores), un grup

de 4t de PRAQ (3’5 hores) i 5 hores de PALIC.

Isabel Comas impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 2n d'ESO (9

hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores), 2 grups de 1r d’ESO (6 hores), la Comissió

de Normalització Lingüística (1 hora).

Laura Picó, impartirà les classes de llengua i literatura a tres grups de 1r d'ESO (9

hores) i 2 grups de 2n d’ESO (6 hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores) 1 hora de

PALIC.

Ester Cáceres serà professora de 3 grups de 1r d’ESO (9 hores), 3 hores de 2n d’ESO

(9 hores) i una hora de PALIC.

Per a l’elaboració d’aquesta programació se seguirà el Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableixen els currículums de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua Catalana i

Literatura.

Les reunions de departament es duran terme els dilluns a 4a hora i sempre que sigui

necessari es convocarà una reunió extraordinària.

ensenyament presencial en grups reduïts.
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1. Seqüenciació de continguts per cursos.

Primer cicle: 1r, 2n, 3r ESO

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Escoltar

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,

col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada

interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

- Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a

la producció i avaluació de textos orals.

- Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva

- Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Llegir

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la

comprensió de textos escrits.

- Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats.

- Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura, organitza

raonadament les idees i les exposa i respecta les dels altres.
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- Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

- Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

- Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències,

coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

La paraula

- Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,

adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i

interjecció.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

- Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:

denotació i connotació.

- Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen entre les

paraules.

- Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les

paraules: causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i

eufemismes.

- Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una

comunicació eficaç.

- Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre
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l’ús de la llengua.

Les relacions gramaticals

- Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de

paraules: grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les

relacions que s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de

l’oració simple.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:

subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

El discurs

- Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

- Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció

de la persona que parla o escriu.

- L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través de les modalitats

oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos.

- Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les

relacions gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva

relació amb el context.

Les varietats de la llengua

- Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i

valoració com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del

nostre patrimoni històric i cultural.

Llengua i societat

- Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva.

Actituds i prejudicis.

- Coneixement i reflexió de la diversitat lingüística en el món actual. Principals

famílies lingüístiques.

- Coneixement de les llengües romàniques.

- Coneixement de les llengües de l’Estat espanyol i de com estan distribuïdes
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geogràficament.

- Coneixement del domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua

catalana i la variació geogràfica del català.

- Comprensió i anàlisi de l’origen i l’evolució de la llengua catalana.

- Reflexió sobre la relació de la llengua catalana amb altres llengües i identificació

dels fenòmens de contacte. Comprensió i reconeixement del conflicte lingüístic.

- Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües de les Illes Balears.

- Observació i coneixement de la variació social del català.

- Coneixement de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Pla lector

- Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per

aconseguir el desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la

seva autonomia lectora.

- Introducció a la literatura a través dels textos.

- Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la

literatura catalana des de l’edat mitjana fins al segle XVIII a través de la lectura

i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets.

Creació

- Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos i l’ús de les

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

- Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

S’han subratllat aquells continguts que en ESCENARI C no es podran dur a terme a

causa de l’ensenyament a distància. De tota manera es fomentarà l’ús de la llengua

catalana en les classes virtuals (Meet) i mitjançant presentacions orals preparades i

enregistrades per l’alumnat.

2. Objectius específics de l'àrea.

La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els
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objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que

sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i

correctament la llengua catalana.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
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9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:
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- Mètodes i propostes didàctiques

Durant aquest curs 2021-22 es continuarà fomentant el treball per projectes com a

proposta educativa per als nivells de 1r i 2n d’ESO, en la mesura que sigui possible.

Es tracta del treballar amb una metodologia innovadora i multidisciplinar. A nivell de

centre es proposaran un o més projectes que es faran coordinadament amb altres

departaments. A més, en aquest dos nivells, es disposarà de dispositius digitals (a 1r

d’ESO i 2n d’ESO, Chromebooks; a 3r d’ESO i 4t d’ESO, tauletes).

Els departaments de Llengua catalana i de llengua castellana treballen en un

currículum integrat de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i

que, alhora, faci que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben

d’una llengua per l’altra. Per aquest motiu planificam l’ensenyament de les llengües

del currículum de manera coordinada.

El currículum preveu el treball en competències. Per això cal seguir una metodologia

que tengui com a finalitat que els alumnes siguin competents. Per això, els criteris

metodològics parteixen d’aquest punt i se centren en quatre factors: l’alumnat, els

objectius, el professorat i les activitats.

ALUMNAT

Es realitzarà un diagnòstic inicial que permeti conèixer quin és el punt de partida

a nivell de coneixements, habilitats o valors dels alumnes, a partir dels quals es

podrà seguir al màxim el seu ritme d'aprenentatge i de maduració.

Durant les classes se cercarà afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a

l’aula que faciliten atendre la diversitat.

La motivació comporta la implicació de l’aprenent en el procés

d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa de decisions i

interessar-se en l’assoliment dels objectius.

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu

propi aprenentatge. Han de desenvolupar la capacitat de treball autònom i que
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implicar-se en l’autoavaluació, reconèixer que els aprenentatges de llengua que

realitzen són útils i que les activitats que realitzen tenen sentit i s’encaminen a la

consecució dels objectius.

Esperam dels alumnes que segueixin les directrius del professorat, que participin

activament en les activitats, que cooperin en la realització de les tasques i en el

desenvolupament del procés global d’ensenyament/ aprenentatge.

En els casos d’alumnes que hagin de fer un confinament, perquè siguin positius o

contactes estrets, se’ls prepararà un pla de treball setmanal i es farà un seguiment

de les seves tasques a través de l’aula digital Google Classroom. Sempre que sigui

possible, es mantendran les mateixes activitats que es desenvoluparan a l’aula

ordinària.

OBJECTIUS

Tenint en compte la diversitat de l'alumnat, la consecució dels objectius serà diferent,

sense oblidar mai els mínims. Es treballaran des del començament tots els aspectes

bàsics de la llengua escrita, el lèxic, la gramàtica, la literatura, la sociolingüística i

l’expressió oral, ja que és un dels punts febles de l’alumnat.

Es donarà un enfocament comunicatiu i funcional a l'àrea, ja que el llenguatge és la

base del desenvolupament integral de la persona, facilita el coneixement de l'entorn

sociocultural i és l'instrument indispensable per al procés d'aprenentatge. Potenciarem

les quatre destreses bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure; i es farà servir una

metodologia activa que tengui en compte la diversitat quant a capacitats, interessos i

necessitats.

Per tot això, quant a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes

fonamentalment comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne utilitzi la

llengua, tant per parlar com per escriure, escoltar i llegir. Aquest enfocament exigeix

de la nostra part un esforç per abandonar el costum de monopolitzar el discurs,

donant a l'alumne la possibilitat que sigui qui esdevingui el protagonista. L'aprenent

ha de ser el centre.
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L'aula ha de ser considerada com un espai d'aprenentatge quasi total. Tant els

alumnes com els professors haurien de convertir en habitual el fet d'aprofitar per

l'aprenentatge totes les situacions que es produeixin dins l'aula.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els objectius procedimentals,

se seguirà el següent procés:

-Observació, lectura i audició de textos de diversos tipus, models, registres…

-Anàlisi dels textos.

-Planificació i producció de textos propis.

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes relacionats amb

l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar amb la paraula, la relació

amb els altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en un mateix per

emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies d’aprenentatge

individuals, l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la tria adequada

d’activitats d’aula.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; s’aprofitaran les situacions orals que

crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de lectures, de

notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats, col·loquis,

grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una notícia, dramatitzar una situació, etc).

La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les

competències bàsiques. Entenem la lectura de textos literaris no sols com a font de

nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que permet l’apropament a

la ficció, a l’estètica i a l’art literari. A través de les obres de la literatura es pot

potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, ampliar el repertori lèxic, crear opinions,

comprendre dimensions de la cultura pròpia i de les altres, estructurar el

pensament. També pot ajudar a desenvolupar l’actitud crítica, la fantasia i el gust

estètic i pot permetre crear a l’aula contextos favorables per al debat literari i

l’activitat creativa.

Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, mantenint les
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distàncies o mitjançant l’ús de l’aula virtual, dins del qual s’optimitzen les capacitats

d’aprendre i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es millora el rendiment

i es comparteixen responsabilitats. Es tracta d’assolir alhora objectius d’equip i de

millorar el clima del grup quant a eficàcia i la convivència. La participació i la

cooperació faciliten també el desenvolupament d’habilitats socials bàsiques.

En la situació derivada de la pandèmia i les mesures de seguretat que s’han de

seguir, es veurà reduït i modificat el treball cooperatiu entre els alumnes. De tota

manera, sempre que sigui possible, es farà servir aquesta metodologia ja que el

treball per projectes/tasques la llengua es converteix en eina i matèria alhora.

Les quatre habilitats s’usen durant el desenvolupament: l’alumne llegeix per

consultar, per obtenir criteris lingüístics, per prendre notes, per reflexionar, per

imaginar solucions, per proposar iniciatives...; escriu per resumir el que ha llegit,

per aprendre a escriure, per recollir el que s’ha dit, per guiar el que dirà, per

plasmar el que vol, per manifestar el que pensa...; escolta per comprendre unes

regles, per participar en un debat, per esquematitzar unes idees, per seguir una

lectura en veu alta...; parla per comunicar una reflexió, per llegir el que ha escrit,

per comentar el que han escrit els altres, per valorar el que s’ha fet…

Els processos que genera la consecució de les tasques de la programació es

corresponen plenament amb els que configuren una activitat d’aprenentatge

cooperatiu:

• Posar-se d’acord sobre el que s’ha de realitzar.

• Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.

• Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.

• Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris

preestablerts, ja sigui pel professor o pel mateix grup.

• Valorar en grup els resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

PROFESSORAT

El paper del professor o professora no pot ser el de simple informador. Més aviat
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les seves funcions s'han de dirigir cap a:

- motivació, assessorament, orientació i ajuda dels alumnes

El professorat no és només l’expert, també el mediador i el motivador del procés

d’ensenyament/aprenentatge.

- proposta d’activitats

- Proposar activitats per a la pràctica dels coneixements adquirits.

- Orientar les activitats d’aula i proposar actuacions d’abast més ampli en una

organització flexible i dinàmica.

- Individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat.

- negociació argumentada del procés didàctic

- transmetre informació, actituds positives envers l’aprenentatge i valors per a la

convivència.

- Promoure la reflexió sobre les activitats

- avaluació tot el procés d'aprenentatge.

- Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que permetran

l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi

aprenentatge.

- Valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera adequada una avaluació

formativa i continuada

- Dur a terme l'elaboració de conclusions.

Tot el que hem dit s'ha d'entendre sense perjudici de la manera personal d'ensenyar

que tingui el professor/-a i de la seva llibertat de càtedra, però aquesta tampoc s'ha

d'entendre com una llicència que permeti obviar la programació.

ACTIVITATS
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Activitats diverses. Treballarem d'una forma activa realitzant moltes activitats el

més variades possibles i procurant que un percentatge considerable de les quals es

faci en grup, en cas que sigui possible i seguint les mesures de seguretat

establertes al Pla de Contingència, ja que creiem que és la millor manera de posar

en pràctica l'ús de la llengua, que és un dels principals objectius. Per a les activitats

relacionades amb l'estudi literari utilitzarem poemes musicats i material audiovisual

sempre que sigui possible.

Les activitats didàctiques que es duguin a terme hauran de tenir les següents

característiques:

-Estar organitzades i seleccionades acuradament

-Afavorir l'aprenentatge constructiu i significatiu dels alumnes.

-Possibilitar l'aprenentatge funcional.

Les activitats han de ser útils i multidisciplinars, han de potenciar l'autoestima i

adequar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. A més, han de preveure l'ús dels

mitjans audiovisuals i informàtics, permetre el treball en grup i l’organització en

tallers. Finalment, han de ser motivadores.

Les activitats, summament pràctiques, ajudaran l'alumne a desenvolupar les

capacitats bàsiques de comprensió verbal, de raonament lògic, de recerca i selecció

d'informació i de valoració crítica, i el conduiran a l'aprenentatge de continguts

sobretot procedimentals i actitudinals.

Tot i això, no s’exclou la realització d'activitats per habituar els alumnes a potenciar

l'ús dels mecanismes de la memòria.

Es primaran, en definitiva, les feines fetes individualment o en grup, i lliurades o

corregides puntualment; les lectures, que fomentaran la comprensió i iniciació a la

crítica; i els controls, que podran ser en ocasions d'autoavaluació i de coavaluació.

- Materials i recursos didàctics.
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Materials didàctics

2n ESO

Llibre de text

(ESCENARI

A/B/C)

- Llibre de gramàtica (Vicens Vives)
- Llibreta de narracions (Additio)
- Llibreta de dictats (Additio)
- Material fotocopiat (Elaborat pel departament)

Libres de lectura Mentida. Care Santos. Edebé. (Eduteca)

Les maletes d’Auschwitz. Daniela Palumbo Ed. 62. (Llibre)

He jugat amb els llops. Gabriel Janer Manila. La galera. (Llibre)

*Llibres de lectura fàcil per als alumnes amb dificultats de

comprensió lectora.

Quadern de classe Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a
la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial
cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

 El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la
primera pàgina del quadern o guardada a la carpeta.

 Has de posar data cada dia.
 Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
 Ha d'estar net i amb marges.

Carpeta per guardar tot el material de l’assignatura (dossier de
treball, llibreta de narracions i material fotocopiat). Durant aquest
curs i atenent a les circumstàncies que estam vivint, es recomana
tenir sempre el material de català a casa i dur-lo al centre quan es
tenguin les classes de català.

Altres recursos Cromebook

Google classroom, blocs, pàgina web, pissarra digital, material

adaptat, Jocs de llengua…

L’aula virtual funcionarà com a complement de les classes

presencials: per compartir material i enllaços amb l’alumnat, realitzar

tasques en línia, lliurament de treballs digitals.

4. Temporalització
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Temporització continguts nuclears CURS 2n ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

El text narratiu. El text
instructiu

El text descriptiu. El text
expositiu El text argumentatiu

Adequació, cohesió i
coherència

Adequació, cohesió i
coherència

Adequació, cohesió i
coherència

El verb. Els pronoms
Els pronoms febles. Les

preposicions i les
conjuncions

El sintagma. L'oració. Les
funcions sintàctiques

Lèxic Lèxic Lèxic

Les grafies oclusives. B/V.
La essa sorda i essa sonora

Les grafies g/j, tg/tj, x/ix,
tx/ig La grafia l·l, m/n, h, r/rr

Alguns dels continguts de tipologia textual i gramaticals es treballen de manera

coordinada amb el departament de Llengua Castellana.

A l’inici del curs, durant la primera setmana, es durà a terme una unitat didàctica 0

(UD 0) d'acollida i retorn de l’alumnat a l’activitat educativa presencial. En aquesta

unitat didàctica es farà la presentació de l’assignatura i del professorat, es duran a

terme activitats de cohesió del grup i d’expressió emocional, es treballaran les

mesures de seguretat i es donarà a conèixer l’aula virtual i les normes digitals. Al final

de la unitat es realitzaran les proves inicials.

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

a) Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha

d'intentar que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe,

sense que la interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un

temps suficient per a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments,

intervencions espontànies dels alumnes…

b) Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball

del grup-classe.

c) Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne

58



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats

aïllades per a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis

específics d'ortografia, morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió

escrita i oral.

d) La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.

- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluable

BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la intenció
comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
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1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió que
procedeixen dels mitjans de comunicació, en distingeix la informació de la persuasió
en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i n’identifica
les estratègies d’emfatització i d’expansió.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les integra, de
forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva i argumentativa, i n’identifica la informació rellevant, en
determina el tema i en reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com la
seva estructura i les estratègies de cohesió textual oral.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de textos
narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, i emet judicis raonats
i els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de
paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el
context en el qual apareix...).
2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius i expositius i argumentatius
de forma clara, en recull les idees principals i integra la informació en oracions que
es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals
i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis
comunicatius espontanis.
3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat
i es té en compte el to emprat, el llenguatge que s’utilitza, el contingut i el grau de
respecte cap a les opinions dels altres.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica
d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions
comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies
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i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la
gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal, en
selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu auditori,
així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al seu
desenvolupament.
6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les
similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en
les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a
la finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora
progressivament les pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.
7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves opinions i
respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i
col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta
activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i
la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.
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BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el tipus
de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les
incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el
context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui
diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i
l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles
d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits propis
de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social (mitjans de
comunicació), identifica la tipologia textual seleccionada, l’organització del
contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos
narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i
identifica la tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i
l’organització del contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si,
les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i
comprèn les relacions entre aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten
desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de
textos o obres literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti
identificar actituds d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions
dels altres.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o
globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol
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altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés
d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb
claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta
les normes ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i
estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la
seva pròpia producció escrita o la dels companys.
5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es dedueixen
de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes ortogràfiques i
gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic i
àmbit social i imita textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,
argumentatius i dialogats i imita textos model.
6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, incorpora
diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la
informació i la integra a oracions que es relacionin lògicament i semànticament, i
evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals que
poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari
per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant
l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
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conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per
resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre
i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més
d’utilitzar la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos
usos de la llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i
aliens, aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos
verbals a les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves
produccions orals i escrites.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos, aplica
aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a l’enriquiment
del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de
les paraules dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen
entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús concret en
una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:
metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o en
un text oral o escrit.
5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global de
les paraules: tabú i eufemisme.

6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant
en paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de
la llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
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dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,
verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia
la paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu
funcionament en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir del
seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració simple,
diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del subjecte com
una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els nexes
adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció
que fan en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i explicació) i
els principals mecanismes de referència interna, gramaticals (substitucions
pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims), i
valora la seva funció en l’organització del contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les modalitats
assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i imperatives en
relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan
referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de
pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de l’emissor
i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció,
explicació i diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i
aplica els coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i
aliens.
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12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les seves
diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets
diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica alguna
característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els orígens històrics
i en descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat espanyol.

13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.
13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.
13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per evitar
errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).
14. Identificar els fenòmens de contacte.
14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.

15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.
15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.

16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.
16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil,
properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gustos, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els
aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència
personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura
catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i
aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de
l’observació, anàlisi i explicació de la relació existent entre diverses
manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura,
cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a
un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels diferents punts de
vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.
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3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:
música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més
d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals, arquitectòniques...),
personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’expressió
corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions
dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els vessants: com a font d’accés al
coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar mons
diferents dels nostres, reals o imaginaris.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o adaptats,
i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, n’identifica el tema,
en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al
segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva
forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema,
reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació
amb judicis personals raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis personals
raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els seus propis sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de
literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les
tecnologies de la informació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i
crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per fer treballs acadèmics.
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S’han marcat en negreta els criteris i estàndards d’avaluació que es consideren

essencials.

Basant-nos en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que marca el

currículum, adaptant-los al perfil de l’alumnat del nostre centre, els concretam en els

termes següents:

Mínims exigibles en acabar 1r, 2n i 3r d’ESO

Es consideraran mínims per a poder superar el 1r cicle:

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins

l'aula com a les tasques encomanades a casa.

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant

oralment com per escrit.

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a

terme.

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i el

professor/a, amb un mínim de correcció i fluïdesa.

5. Elaborar un resum oral i escrit d'una exposició o lectura sobre un tema adequat a

l'edat.

6. Elaborar redaccions de caràcter propi, tenint en compte les diferents

característiques gramaticals i formulant una opinió personal.

7. Adquirir i utilitzar un lèxic i vocabulari adequat a la seva edat i al contingut del curs.

8. Consultar els diccionaris i al professor/a els mots desconeguts, i els mots i

expressions dubtosos.

9. Escriure textos propis respectant les propietats del text (coherència, cohesió,

adequació i correcció).

10. Elaborar textos escrits de qualsevol de les tipologies estudiades.

11. Escriure textos propis integrant-hi les normes ortogràfiques estudiades.

12. Presentar quaderns i treballs amb correcció ortogràfica referida a les normes

estudiades, amb netedat i respectant els marges, amb lletra acurada, etc.

13. Llegir les lectures proposades per al curs.

14. Identificar els complements oracionals i aplicar-los a la correcta construcció

d'oracions.

15. D'un text literari complet treballat a classe en vers o en prosa, reconèixer els
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elements estructurals bàsics i emetre una opinió personal valorativa de la lectura.

16. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els elements

estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi apareixen i emetre

una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.

17. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i

procediments retòrics estudiats.

18. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la

història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context cultural,

social i històric on es desenvolupen.

6.2. Criteris de qualificació per nivells

La qualificació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els criteris de qualificació de les matèries són referent

fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el

de la consecució dels objectius.

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que

s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través

d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i

d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es

valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la

valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies

d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous

aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu.

Els pares i mares o tutors han de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i
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les decisions relatives al procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L'avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

a) Seguiment diari de la feina a classe.

b) Valoració de treballs individuals i col·lectius.

c) Realització de proves orals i escrites.

d) Lectures.

Totes aquestes activitats apareixeran recollides en un dossier realitzat per l'alumne i

serà la base per a l'avaluació. L' alumnat serà informat al començament del curs de la

manera en què serà aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada.

Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui funcionalitat, haurà de

quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de ser entesa en un doble

sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a conceptes i procediments, el

coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el coneixement de la

llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència i a la referencialitat

de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és a dir, l'activitat

quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

La qualificació per nivells es farà de la següent manera:

1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada en
els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal:
oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat en la
realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en
l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix
amb el dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el
lliurament de la tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.
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2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a) 60%: exàmens, exàmens lectura, narracions i proves orals.
b) 30%: feina diària, dictats, treballs, projectes…
c) 10%: actitud, comportament, participació, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques descomptaran màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per
falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran
avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar
lectures voluntàries. Aquestes lectures voluntàries, comptaran 0,25 cadascuna, nota
que que se sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4
lectures per trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls
facilitarà a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de
presentar una tasca que demostri que la lectura s’ha realitzat i, si el professor ho creu
convenient, es podrà fer una prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha
llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua. Per
aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix,
també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota d’exàmens de recuperació no podrà ser superior a un 5.

9. Per recuperar l’assignatura si es duu pendent de 1r d’ESO, hi haurà les
següents maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes d’abril.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.
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10. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment o escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre

desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria

que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

En aquest aspecte, ha de facilitar el control, la detecció d'errades i la correcció de:

La intervenció del professor com a organitzador de les activitats d'aprenentatge.

L'adequació dels materials, activitats i metodologies als objectius proposats.

La coordinació de l'equip de professors.

I, en general, la pertinència dels continguts que conformen el currículum.

Aquesta avaluació dels processos d'aprenentatge, i en darrer terme de la mateixa

programació necessita de la participació dels alumnes. No basta amb exposar-li què i

com es pretén que millorin la seva competència comunicativa, sinó que s'ha de

discutir les raons que ens han conduït al model de programació que presentem, estar

oberts a possibles crítiques i suggeriments, i abandonar possibles activitats que no
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donin resultat, o incorporar variants que ells, els alumnes, puguin proposar. És

convenient realitzar alguna sessió de valoració de la feina realitzada al final de cada

trimestre per estudiar el funcionament parcial de la programació, examinant punt per

punt els encerts i les errades l'origen de les quals se sospiti que no estigui ni en els

discents ni en els docents. A més, recordar amb insistència la raó, la causa del que

s’està fent en cada moment té molta importància.

L’avaluació serà contínua i diferenciada, com s'ha dit abans, i es durà a terme a través

dels següents mètodes i activitats:

- Seguiment diari de la feina a classe.

- Valoració de treballs individuals i col·lectius.

- Realització de proves orals i escrites.

Per consultar el seguiment d’alumnes repetidors vegeu PGA

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents

Per recuperar l’assignatura si es duu pendent de 1r d’ESO, hi haurà les següents
maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de març.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

Per consultar el calendari i seguiment dels alumnes que duen assignatures pendents

vegeu la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades, organització o

participació en jornades de solidaritat internacional...) relacionades amb temes

transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures també

pot anar encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals.
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Durant el curs 21/22 es treballarà la promoció de la salut a través de lectures,

comprensions lectores/orals i del treball de la tipologia textual.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les

habilitats i a les actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els

coneixements adquirits (saber) amb la capacitat de fer de cada un (saber fer) per

actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a més el saber ser i el saber

estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors,

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb

eficàcia.

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que,

al mateix temps que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la

capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida, tot integrant i vinculant el que se sap en

situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit

competències claus, la primera de les quals és la competència en comunicació

lingüística.

La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de

comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’organització i regulació

del propi pensament, de les emocions i dels comportaments.

Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees,

manifestar opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i

compartir criteris, construir un discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar,

llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar plenament. D’altra banda, llegir i

escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, relacionar-la i

interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació

literària. Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del

llenguatge i tenir a l’abast els recursos expressius adequats al context, als destinataris

o interlocutors i a la intenció comunicativa. Possibilita l’ús funcional de la llengua i

desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds positives envers un

mateix, els altres i la societat.
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El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el

desenvolupament de la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el

llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social, contribueix de manera decisiva

al desenvolupament de tots els aspectes que conformen la competència en

comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara

que s’adquireixin des d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al mateix temps, a augmentar la

competència sobre l’ús del llenguatge en general.

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció comunicativa, però

també per adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d’instrument de

comunicació, és un mitjà de representació del món i és la base del pensament i del

coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el

llenguatge es relaciona directament amb la competència bàsica d’aprendre a

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt

de coneixements conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat

per analitzar, contrastar, ampliar i reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs

mecanismes gramaticals; substituir elements de l’enunciat per altres de

gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per expressar una

mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los, etc.) que s’adquireixen en relació amb

les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar

l’aprenentatge lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua.

D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre

problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions

del llenguatge és regular i orientar la nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició

d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la iniciativa personal i en la

regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un

instrument de comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al

tractament de la informació i competència digital perquè proporcionen coneixements i

destreses per a la recerca i selecció d’informació rellevant d’acord amb diferents

necessitats, així com per a la seva reutilització en la producció de textos orals i escrits

propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions requerirà, per
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exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència

digital. A això hi contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports

electrònics en la composició de textos de manera que puguin acomplir-se més

eficaçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,

execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts bàsics

d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament d’aquesta competència

l’ús dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu

de l’escriptura i dels coneixements.

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència

comunicativa, contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i

ciutadana, entesa com un conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. En efecte, aprendre llengua

és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests transmeten i

aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos

de la llengua, la diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes

per igual per exercir les funcions de comunicació i de representació. També es

contribueix des de les dues matèries a aquesta competència en la mesura que

s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona

prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels

usos discriminatoris del llenguatge.

En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries

contribueixen de manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i

cultural, entesa com a aproximació d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents

que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. La seva contribució

serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions literàries amb

altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics,

accés a biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa)

adquireixi sentit per a l’alumnat.

Tractament de les competències clau a les matèries
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COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems generals)

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar,
llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir d’aquests sis
procediments, els continguts han d’anar dirigits a l’adquisició d’aquelles
habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos
orals i escrits i elaboració d’escrits amb correcció gramatical, ortogràfica
i lèxica. Podem estructurar la competència lingüística en:

- La comprensió oral: exposicions orals, entendre textos orals,
relacions interpersonals…

- La comprensió escrita: entendre qualsevol escrit adequat al
context i de diferent tipologia.

- L’expressió oral i expressió escrita: produccions de discursos
orals i escrits diversos que siguin coherents, cohesionats i
adequats a les diferents situacions comunicatives.

- La interacció oral: respecte de les normes reguladores dels
intercanvis comunicatius.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a la matèria, però,
així i tot, la podem treballar de la següents manera:

- Recompte de sil·làbic que ens ajuda a classificar les paraules.
- Ajuda a entendre la complexitat de les combinacions

sintàctiques, ja que és necessari el raonament lògic al voltant
del qual s’estructuren les matèries científiques.

- Fer el recompte numèric dels exàmens i els percentatges finals
de l’assignatura.

Competència digital Recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a
més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i
la comunicació de contextos i amb eines propis de les tecnologies
digitals. Treballam aquesta competència dins l’aula de la següent
manera:

- Saber cercar, seleccionar i interpretar les informacions de
manera crítica que arriben per suports digitals a l’hora de
realitzar treballs de recerca…

- Ús de les taules i ordinadors.
- Ús del Classroom i altres eines de suport digital com a

plataformes digitals que serveixen com a eines de comunicació
entre els alumnes i els professors.

Aprendre a aprendre Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Utilitzar els coneixements previs d’un tema determinat per saber

d’on partim i fins allà on volem arribar.
- Desenvolupar un aprenentatge de cada vegada més autònom,

corregint els exàmens, treballs… individualment i en grup.
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- Fomentarem la capacitat de motivació per aprendre.
- Farem activitats en les quals els alumnes aprenguin a

autoavaluar-se.

Competències socials
i cíviques

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Desenvolupar les habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les
societats democràtiques. Aprendre llengua és aprendre a
comunicar-se amb els altres.

- Aprendre la llengua i les seves varietats ajudarà a l’alumne a
prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una
societat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen
mitjançant la paraula.

- Treball en diferents equips cooperatius.
- Llegir i comprendre diferents textos de temàtica variada.
- Realitzar treballs per projectes on els alumnes utilitzaran les

habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, analitzar
críticament, autoavaluar propostes pròpies...

Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor

Treballarem la competència de la següents manera:
- Treball per projectes per potenciar la seva autonomia, el treball

en grup…

Consciència i
expressions culturals

Treballarem la competència de la següents manera:
- Lectura de textos i obres completes d’intenció literària
- Analitzar aquests textos i extreure’n temes i tòpics de validesa

universal.
- Crear produccions pròpies a partir de les vivències i sentiments

dels alumnes.
- També relacionarem la literatura amb el context sociocultural

dels textos i dels autors.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1 Plans d'actuació

- 2n ESO: Cada grup constarà de dues professores dins l'aula per poder atendre millor

a l'alumnat.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
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Amb l'objectiu d'establir una programació que s'ajusti a la realitat del nostre alumnat

haurem de fer una valoració de les seves característiques segons els paràmetres

següents:

Què valoram: situació econòmica i cultural de la família, rendiment de l'alumne en

l'etapa anterior, personalitat, aficions i interessos...

Com obtendrem la informació: qüestionari previ a l'alumnat, entrevista individual,

anàlisi de l'expedient escolar de Primària...

Les adaptacions curriculars suposaran canvi en el currículum amb la finalitat d'atendre

les diferències individuals del nostre alumnat.

Dins les adaptacions curriculars diferenciarem dos models de resposta en funció de les

situacions de diferent naturalesa que trobarem:

- Adaptacions per a alumnes amb necessitat de suport educatiu. Els casos en què hi

hagi dificultats serioses perquè un alumne assoleixi els objectius corresponents al seu

nivell implicaran també una consideració especial i hauran de conduir al disseny d'un

currículum individual. El mateix passarà amb alumnes que estiguin per damunt del

ritme general de la classe.

- Adaptacions sobre la programació didàctica general. No afecten els aspectes

prescriptius del currículum. Tracten, senzillament, de facilitar el procés educatiu de

cada alumne considerat individualment.

Les adaptacions que es preveuen es refereixen als aspectes següents: agrupaments,

continguts, activitats, metodologia, materials utilitzats, procediments i instruments

d'avaluació.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu es beneficiarà d'un tractament

individualitzat a través de les adaptacions curriculars següents:

- Canvis metodològics

- Prioritat en alguns objectius i contingut

- Modificacions en el temps d'assoliment dels objectius

- Adequacions en els criteris d'avaluació en funció de les seves dificultats específiques.

Vegeu l’annex 1.

79



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

Malgrat tot, el seu major o menor allunyament del currículum bàsic dependrà de

l'avaluació i el diagnòstic previ de cada alumne que ha de fer el Departament

d'Orientació.

L’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana es fa dins el Programa d’Acollida

Lingüística i Cultural (PALIC), aquest alumnat serà atès per na Catalina Pons,

professora externa al centre, i na Maria Contestí, na Laura Picó i n’Esther Cáceres del

departament de català. Cada professora del departament farà un seguiment dels

alumnes de PALIC que tengui dins l'aula.

9.3. Mesures individuals de suport

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els seguënts punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE). Vegeu l’annex 1.

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.

10. Mesures d’atenció a les necessitats dels següents grups:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. El Departament de Català posarà a

l’abast dels alumnes que ho necessitin els recursos i materials necessaris al llarg del

curs, ja sigui material didàctic -llibres de text, dossiers…- com llibres de lectura.
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● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica. En aquests casos se seguirà el següent

protocol:

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (vegeu punt 9.)

11. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Pendent de concretar. Durant el curs es podran programar activitats complementàries

relacionades amb els continguts de la matèria a criteri del professorat i segons

l'oferta.

ANNEX 1
 

 DOCUMENT D’ADAPTACIÓ NO SIGNIFICATIVA

CURS ESCOLAR: 2021-22

ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA

NOM I LLINATGES:

DATA DE NAIXEMENT:

NIVELL:

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES A L’ASSIGNATURA DE LLENGUA CATALANA

DICTATS

- Dictats preparats.

- Corregirem únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la regla

ortogràfica que en aquest moment s'estigui treballant i/o les paraules treballades i

indicades prèviament pel professor.
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- L'alumne no haurà de copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat

d'errors ortogràfics. (La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia la

integració de l'ortografia natural ni arbitrària.)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATORIS

Quant als llibres de lectura obligatoris, es farà una valoració de cada llibre i es podrà

optar per:

- Reduir-ne la quantitat o les pàgines a llegir a cada trimestre.

- Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament estructurats o del

lliurament dels resums per capítols.

- Evitar la realització d'exàmens.

- Adequar el llibre al seu nivell lector: el departament disposa d’una col·lecció

de llibres de Lectura Fàcil i, si es creu convenient, es pot canviar les lectures

obligatòries per un llibre d’aquesta col·lecció.

EXÀMENS

- Subdividirem les preguntes llargues en diferents apartats. I els enunciats seran
curts.

- No dictarem preguntes en els exàmens.

- En les proves escrites llegirem en veu alta les instruccions específiques de cada
prova i ens assegurarem que s’entenen els enunciats.

- Format de l'examen:
● Augmentarem la grandària de la lletra.
● Usarem els següents tipus de lletra: Verdana, Arial, Courier o

Helvètica.
● Augmentarem l'interlineat.
● Usarem negretes per ressaltar paraules clau

- Donarem la data de l’examen amb una setmana d’antelació.

- Respectarem el temps que l'alumne necessita per respondre. Donar-li el temps

necessari per acabar la prova.

-En cas que es cregui convenient, es disminuirà el pes de la penalització de les faltes

escrites (Tot i que es corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’estructures
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gramaticals, no es descompten amb el mateix grau d’exigència i no es comptabilitza la

repetició de faltes escrites).

- Supervisarem que ho hagin contestat tot abans de lliurar l'examen: sobretot

comprovarem que no han deixat preguntes en blanc

- Recordarem a l'alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo.

EXÀMENS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

- Abans de començar, llegirem el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de

grup-classe o a nivell individual)

- Fragmentarem el text en petites parts i intercalar les preguntes de comprensió o

numerar els paràgrafs del text perquè l'alumne sàpiga on trobar la resposta.

- Evitarem preguntes de resposta oberta.

LECTURA EN VEU ALTA

- Es respectarà la voluntat de l'alumne a l'hora de llegir en veu alta. No forçarem a

llegir en veu alta davant del grup (o procurarem donar-li el text de lectura amb

antelació).

- Propiciarem de forma gradual la lectura en públic

EXPRESSIÓ ORAL

- Valorarem les seves intervencions orals

TREBALLS I TASQUES

- El professor facilitarà a l'alumne esquemes, qüestionaris i guies per estudiar a casa.

- Presentar les tasques seqüenciades.

- Prioritzar les activitats més significatives i relacionades amb els objectius mínims.

-Reduirem el volum de deures per fer a casa. Reduirem també el nombre d’activitats a

fer a classe.

- No copiar els enunciats. Donar la informació ja escrita

- Recordar les pautes d’ordre marcades pel treball al quadern. (Se li pot donar un

esquema visual)

- Reforçarem positivament la seva feina
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- Proporcionarem més temps per acabar les tasques

- Ens assegurarem que l’alumne sap que té la tasca programada per a la data

indicada. Per això, cal recordar-ho amb certa periodicitat i antelació.

- Si tot i això obliden portar-lo al centre i es té constància que l’han realitzat, es

tendrà una actitud comprensiva. Es permetrà que es lliuri fora de termini, i establir

una penalització (baixar algunes dècimes la nota).

- Serem flexibles amb les dates límit, establir un període de dos o tres dies per lliurar

un treball.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.  Llengua Catalana i Literatura 3r ESO

0. INTRODUCCIÓ

El departament de Llengua Catalana i Literatura per al curs 2021/2022 està format

per les professores següents: Eulàlia Carbonell, cap d'estudis; Catalina Deyà Simonet,

cap de departament; Maria Contestí; Isabel Comas, professora; Laura Picó, professora

Ester Cáceres, professora.

Eulàlia Carbonell és cap d'estudis (15 hores) i impartirà les classes de llengua i

literatura al grup de 4t d'ESO (3’5 hores).

Catalina Deyà Simonet és cap de departament (3 hores) impartirà les classes de

llengua i literatura a 2 grups de 4t d'ESO (10,5 hores) i l’àmbit sociolingüśitic de

3rPMAR (9 hores).

Maria Contestí Darder coordinadora del Club de Lectura i Biblioteca (2 hores) i

impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 3r d'ESO (9 hores), un grup

de 4t de PRAQ (3’5 hores) i 5 hores de PALIC.

Isabel Comas impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 2n d'ESO (9

hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores), 2 grups de 1r d’ESO (6 hores), la Comissió

de Normalització Lingüística (1 hora).

Laura Picó, impartirà les classes de llengua i literatura a tres grups de 1r d'ESO (9

hores) i 2 grups de 2n d’ESO (6 hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores) 1 hora de

PALIC.

Ester Cáceres serà professora de 3 grups de 1r d’ESO (9 hores), 3 hores de 2n d’ESO

(9 hores) i una hora de PALIC.

Per a l’elaboració d’aquesta programació se seguirà el Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableixen els currículums de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua Catalana i

Literatura.

Les reunions de departament es duran terme els dilluns a 6a hora i sempre que sigui

necessari es convocarà una reunió extraordinària.
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1. Seqüenciació de continguts per cursos.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Escoltar

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,

col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada

interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

- Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a

la producció i avaluació de textos orals. (Prioritari en sessions presencials)

- Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva. (Prioritari en sessions presencials)

- Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Llegir

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la

comprensió de textos escrits.

- Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

- Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats.

- Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura, organitza

raonadament les idees i les exposa i respecta les dels altres.

- Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

81



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

82

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

- Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

- Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

- Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

- Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències,

coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

La paraula

- Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,

adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i

interjecció.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

- Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:

denotació i connotació.

- Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen entre les

paraules.

- Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les

paraules: causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i

eufemismes.

- Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una

comunicació eficaç.

- Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre
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l’ús de la llengua.

Les relacions gramaticals

- Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de

paraules: grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les

relacions que s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de

l’oració simple.

- Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:

subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

El discurs

- Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

- Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció

de la persona que parla o escriu.

- L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través de les modalitats

oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos.

- Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les

relacions gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva

relació amb el context.

Les varietats de la llengua

- Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i

valoració com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del

nostre patrimoni històric i cultural.

Llengua i societat

- Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva.

Actituds i prejudicis.

- Coneixement i reflexió de la diversitat lingüística en el món actual. Principals

famílies lingüístiques.

- Coneixement de les llengües romàniques.
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- Coneixement de les llengües de l’Estat espanyol i de com estan distribuïdes

geogràficament.

- Coneixement del domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua

catalana i la variació geogràfica del català.

- Comprensió i anàlisi de l’origen i l’evolució de la llengua catalana.

- Reflexió sobre la relació de la llengua catalana amb altres llengües i identificació

dels fenòmens de contacte. Comprensió i reconeixement del conflicte lingüístic.

- Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües de les Illes Balears.

- Observació i coneixement de la variació social del català.

- Coneixement de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Pla lector

- Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per

aconseguir el desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la

seva autonomia lectora.

- Introducció a la literatura a través dels textos.

- Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la

literatura catalana des de l’edat mitjana fins al segle XVIII a través de la lectura

i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets.

Creació

- Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos i l’ús de les

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

- Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

-

S’han subratllat aquells continguts que en ESCENARI C no es podran dur a terme a

causa de l’ensenyament a distància. De tota manera es fomentarà l’ús de la llengua

catalana en les classes virtuals (Meet) i mitjançant presentacions orals preparades i

enregistrades per l’alumnat.

2. Objectius específics de l'àrea.
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La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que

sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i

correctament la llengua catalana.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
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estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)
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per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques

Durant aquest curs 2021-22 es continuarà fomentant el treball per projectes com a

proposta educativa, en la mesura que sigui possible. Es tracta de treballar amb una

metodologia innovadora i multidisciplinar. A nivell de centre es proposaran un o més

projectes que es faran coordinadament amb altres departaments. A més, en aquest

dos nivells, es disposarà de dispositius digitals (a 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO

Chromebooks; i 4t d’ESO, tauletes).

Els departaments de Llengua catalana i de llengua castellana treballen en un

currículum integrat de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i

que, alhora, faci que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben

d’una llengua per l’altra. Per aquest motiu planificam l’ensenyament de les llengües

del currículum de manera coordinada.

El currículum preveu el treball en competències. Per això cal seguir una metodologia

que tengui com a finalitat que els alumnes siguin competents. Per això, els criteris

metodològics parteixen d’aquest punt i se centren en quatre factors: l’alumnat, els

objectius, el professorat i les activitats.

ALUMNAT

Es realitzarà un diagnòstic inicial que permeti conèixer quin és el punt de partida

a nivell de coneixements, habilitats o valors dels alumnes, a partir dels quals es

podrà seguir al màxim el seu ritme d'aprenentatge i de maduració.

Durant les classes se cercarà afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a

l’aula que faciliten atendre la diversitat.

La motivació comporta la implicació de l’aprenent en el procés

d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa de decisions i
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interessar-se en l’assoliment dels objectius.

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu

propi aprenentatge. Han de desenvolupar la capacitat de treball autònom i que

implicar-se en l’autoavaluació, reconèixer que els aprenentatges de llengua que

realitzen són útils i que les activitats que realitzen tenen sentit i s’encaminen a la

consecució dels objectius.

Esperam dels alumnes que segueixin les directrius del professorat, que participin

activament en les activitats, que cooperin en la realització de les tasques i en el

desenvolupament del procés global d’ensenyament/ aprenentatge.

OBJECTIUS

Tenint en compte la diversitat de l'alumnat, la consecució dels objectius serà diferent,

sense oblidar mai els mínims. Es treballaran des del començament tots els aspectes

bàsics de la llengua escrita, el lèxic, la gramàtica, la literatura, la sociolingüística i

l’expressió oral, ja que és un dels punts febles de l’alumnat.

Es donarà un enfocament comunicatiu i funcional a l'àrea, ja que el llenguatge és la

base del desenvolupament integral de la persona, facilita el coneixement de l'entorn

sociocultural i és l'instrument indispensable per al procés d'aprenentatge. Potenciarem

les quatre destreses bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure; i es farà servir una

metodologia activa que tengui en compte la diversitat quant a capacitats, interessos i

necessitats.

Per tot això, quant a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes

fonamentalment comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne utilitzi la

llengua, tant per parlar com per escriure, escoltar i llegir. Aquest enfocament exigeix

de la nostra part un esforç per abandonar el costum de monopolitzar el discurs,

donant a l'alumne la possibilitat que sigui qui esdevingui el protagonista. L'aprenent
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ha de ser el centre.

L'aula ha de ser considerada com un espai d'aprenentatge quasi total. Tant els

alumnes com els professors haurien de convertir en habitual el fet d'aprofitar per

l'aprenentatge totes les situacions que es produeixin dins l'aula.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els objectius procedimentals,

se seguirà el següent procés:

-Observació, lectura i audició de textos de diversos tipus, models, registres…

-Anàlisi dels textos.

-Planificació i producció de textos propis.

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes relacionats amb

l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar amb la paraula, la relació

amb els altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en un mateix per

emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies d’aprenentatge

individuals, l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la tria adequada

d’activitats d’aula.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; s’aprofitaran les situacions orals que

crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de lectures, de

notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats, col·loquis,

grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma improvisada,

relatar una notícia, dramatitzar una situació, etc).

La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les

competències bàsiques. Entenem la lectura de textos literaris no sols com a font de

nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que permet l’apropament a

la ficció, a l’estètica i a l’art literari. A través de les obres de la literatura es pot

potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, ampliar el repertori lèxic, crear opinions,

comprendre dimensions de la cultura pròpia i de les altres, estructurar el pensament.

També pot ajudar a desenvolupar l’actitud crítica, la fantasia i el gust estètic i pot

permetre crear a l’aula contextos favorables per al debat literari i l’activitat creativa.
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Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, mantenint les distàncies

o mitjançant l’ús de l’aula virtual, dins del qual s’optimitzen les capacitats d’aprendre

i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es millora el rendiment i es

comparteixen responsabilitats. Es tracta d’assolir alhora objectius d’equip i de millorar

el clima del grup quant a eficàcia i la convivència. La participació i la cooperació

faciliten també el desenvolupament d’habilitats socials bàsiques.

En la situació derivada de la pandèmia i les mesures de seguretat que s’han de

seguir, es veurà reduït i modificat el treball cooperatiu entre els alumnes. De tota

manera, sempre que sigui possible, es farà servir aquesta metodologia ja que el

treball per projectes/tasques la llengua es converteix en eina i matèria alhora.

Les quatre habilitats s’usen durant el desenvolupament: l’alumne llegeix per

consultar, per obtenir criteris lingüístics, per prendre notes, per reflexionar, per

imaginar solucions, per proposar iniciatives...; escriu per resumir el que ha llegit, per

aprendre a escriure, per recollir el que s’ha dit, per guiar el que dirà, per plasmar el

que vol, per manifestar el que pensa...; escolta per comprendre unes regles, per

participar en un debat, per esquematitzar unes idees, per seguir una lectura en veu

alta...; parla per comunicar una reflexió, per llegir el que ha escrit, per comentar el

que han escrit els altres, per valorar el que s’ha fet…

Els processos que genera la consecució de les tasques de la programació es

corresponen plenament amb els que configuren una activitat d’aprenentatge

cooperatiu:

• Posar-se d’acord sobre el que s’ha de realitzar.

• Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.

• Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.

• Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris

preestablerts, ja sigui pel professor o pel mateix grup.

• Valorar en grup els resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

PROFESSORAT

El paper del professor o professora al centre no pot ser el de simple informador.
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Més aviat les seves funcions s'han de dirigir cap a:

- motivació, assessorament, orientació i ajuda dels alumnes

El professorat no és només l’expert, també el mediador i el motivador del procés

d’ensenyament/aprenentatge.

- proposta d’activitats

- Proposar activitats per a la pràctica dels coneixements adquirits.

- Orientar les activitats d’aula (inclosa aula virtual) i proposar actuacions d’abast

més ampli en una organització flexible i dinàmica.

- Individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat.

- negociació argumentada del procés didàctic

- transmetre informació, actituds positives envers l’aprenentatge i valors per a la

convivència.

- Promoure la reflexió sobre les activitats

- avaluació tot el procés d'aprenentatge.

- Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que permetran

l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi

aprenentatge.

- Valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera adequada una avaluació

formativa i continuada

- Dur a terme l'elaboració de conclusions.

Tot el que hem dit s'ha d'entendre sense perjudici de la manera personal d'ensenyar

que tingui el professor/-a i de la seva llibertat de càtedra, però aquesta tampoc s'ha

d'entendre com una llicència que permeti obviar la programació.

ACTIVITATS

Activitats diverses. Treballarem d'una forma activa realitzant moltes activitats el
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més variades possibles i procurant que un percentatge considerable de les quals es

faci en grup, en cas que sigui possible i seguint les mesures de seguretat

establertes al Pla de Contingència, ja que creiem que és la millor manera de posar

en pràctica l'ús de la llengua, que és un dels principals objectius. Per a les activitats

relacionades amb l'estudi literari utilitzarem poemes musicats i material audiovisual

sempre que sigui possible.

Les activitats didàctiques que es duguin a terme hauran de tenir les següents

característiques:

-Estar organitzades i seleccionades acuradament

-Afavorir l'aprenentatge constructiu i significatiu dels alumnes.

-Possibilitar l'aprenentatge funcional.

Les activitats han de ser útils i multidisciplinars, han de potenciar l'autoestima i

adequar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. A més, han de preveure l'ús dels

mitjans audiovisuals i informàtics, permetre el treball en grup i l’organització en

tallers. Finalment, han de ser motivadores.

Les activitats, summament pràctiques, ajudaran l'alumne a desenvolupar les

capacitats bàsiques de comprensió verbal, de raonament lògic, de recerca i selecció

d'informació i de valoració crítica, i el conduiran a l'aprenentatge de continguts

sobretot procedimentals i actitudinals.

Tot i això, no s’exclou la realització d'activitats per habituar els alumnes a potenciar

l'ús dels mecanismes de la memòria.

Es primaran, en definitiva, les feines fetes individualment o en grup, i lliurades o

corregides puntualment; les lectures, que fomentaran la comprensió i iniciació a la

crítica; i els controls, que podran ser en ocasions d'autoavaluació i de coavaluació.

- Materials i recursos didàctics.

Materials didàctics
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3r ESO

Llibre de text Els professors donaran el material necessari a cada alumne al llarg
del curs:

- Llibre de gramàtica
- Llibreta de narracions
- Llibreta de dictats
- Material fotocopiat

Quadern de classe Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per
a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial
cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

 El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la
primera pàgina.

 Has de posar data cada dia.
 Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
 Ha d'estar net i amb marges.

Carpeta per guardar tot el material de l’assignatura (llibre de
gramàtica, llibreta de narracions i material fotocopiat). Durant aquest
curs i atenent a les circumstàncies que estam vivint, et recomanam
tenir sempre el material de català a casa i dur-lo al centre el dia que
tenguis les classes de català.

Lectures

obligatòries

1r trimestre: Ara que estem junts, de Roc Casagran. Ed. La butxaca

2n trimestre: Pendent de concretar. Llibre Eduteca

Els llibres de lectura es facilitaran als alumnes de manera gratuïta en
format digital (a través de la biblioteca Eduteca).

Altres recursos o

material didàctic

Llibreta de dictats, llibreta de narracions (nivell2) d’Additio, Google
Classroom, fotocòpies, blocs, pàgina web, pissarra digital, material
adaptat, jocs de llengua…
Aula virtual al Google Classroom.

4. Temporalització

A l’inici del curs, durant la primera setmana, es durà a terme una unitat didàctica 0
(UD 0), en aquesta unitat didàctica es farà la presentació de l’assignatura i del
professorat, es duran a terme activitats de cohesió del grup i d’expressió emocional,
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es treballaran les mesures de seguretat i es donarà a conèixer l’aula virtual i les
normes digitals. Al final de la unitat es realitzaran les proves inicials.

Temporització continguts nuclears CURS 3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

La portada de diari. La notícia.
El breu. La crònica

Els gèneres d'opinió. El
reportatge

L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

L'adequació. La coherència La cohesió. La coma. El punt i
seguit

El punt i a part. El paràgraf.
Punt i coma, dos punts i punts
suspensius. Parèntesis i guió

Les categories gramaticals. El
subjecte. El CN
Introducció : Les funcions
sintàctiques

El verb. L'atribut. CD. CI. CC C. de règim verbal. C.
predicatiu. Pronoms Febles.
L'oració composta.

A/E, O/U, La síl·laba, el
diftong i el hiat

L'accentuació i la dièresi. Les
oclusives. Les esses.

G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG, B/V,
H, M/N, L·L, R/RR

Els diccionaris. La sinonímia.
La lexicalització

Els camps semàntics i la
hiponímia. Les locucions, les
frases fetes i els refranys. Les
varietats geogràfiques

Les varietats geogràfiques. La
sociolingüístiques. Les
llengües d'Europa

Els trobadors. Ramon Llull.
Les quatre grans cròniques

La prosa moral. L'Humanisme.
La poesia del s.XV. La novel·la
cavalleresca

El Renaixement. El Barroc. El
s. XVIII

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

a) Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha

d'intentar que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe,

sense que la interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un

temps suficient per a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments,

intervencions espontànies dels alumnes...

b) Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball

del grup-classe.

c) Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne
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l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats

aïllades per a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis

específics d'ortografia, morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió

escrita i oral.

d) La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.

- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluable

BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
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1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i
la intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió que
procedeixen dels mitjans de comunicació, en distingeix la informació de la persuasió
en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i n’identifica
les estratègies d’emfatització i d’expansió.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les
integra, de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i
semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva i argumentativa, i n’identifica la
informació rellevant, en determina el tema i en reconeix la intenció
comunicativa del parlant, així com la seva estructura i les estratègies de
cohesió textual oral.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de textos
narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, i emet judicis raonats
i els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de
paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el
context en el qual apareix...).
2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius i expositius i
argumentatius de forma clara, en recull les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals
i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis
comunicatius espontanis.
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3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat
i es té en compte el to emprat, el llenguatge que s’utilitza, el contingut i el grau de
respecte cap a les opinions dels altres.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica
d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions
comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies
i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la
gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual
o en grup.
6.1. Fa presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal, en
selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu auditori,
així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al seu
desenvolupament.
6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les
similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en
les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora
progressivament les pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.
7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves opinions i
respecta les opinions dels altres.
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7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i
col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta
activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i
la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el tipus
de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les
incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el
context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui
diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i
l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles
d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits propis
de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social (mitjans de
comunicació), identifica la tipologia textual seleccionada, l’organització del
contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos
narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i
identifica la tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i
l’organització del contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si,
les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn les
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relacions entre aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten
desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o
obres literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds
d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o
globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol
altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés
d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,
coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb
claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta
les normes ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i
estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la
seva pròpia producció escrita o la dels companys.
5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es dedueixen
de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes ortogràfiques i
gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic i
àmbit social i imita textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,
argumentatius i dialogats i imita textos model.
6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial,
incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
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6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la
informació i la integra a oracions que es relacionin lògicament i semànticament, i
evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals que
poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i
com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari
per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la
terminologia gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i aliens,
aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos verbals a les
seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves produccions orals i
escrites.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos, aplica
aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a l’enriquiment
del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per reconèixer i
diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de
les paraules dins una frase o un text oral o escrit.
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4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen
entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús concret en
una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:
metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o en
un text oral o escrit.
5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global de
les paraules: tabú i eufemisme.

6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper
com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per
enriquir el propi vocabulari.
6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els dubtes
sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals,
preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu funcionament
en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir del
seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració simple,
diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del subjecte com
una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els nexes
adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció
que fan en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant
sinònims i hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del
contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les modalitats
assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i imperatives en
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relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan
referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de
pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els
elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició
dels continguts en funció de la intenció comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de l’emissor
i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les seves
diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets
diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica
alguna característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els
orígens històrics i en descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat
espanyol.

13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.
13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües romàniques.
13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per evitar
errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).
14. Identificar els fenòmens de contacte.
14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.

15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.
15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.

16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.
16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes
als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres literàries
properes als seus gustos, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els
aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència
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personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels alumnes,
contribuint a la formació de la personalitat literària.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de
l’observació, anàlisi i explicació de la relació existent entre diverses
manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura,
cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a
un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels diferents punts de
vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:
música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més
d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals, arquitectòniques...),
personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’expressió
corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions
dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els vessants: com a font d’accés al
coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar mons
diferents dels nostres, reals o imaginaris.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII,
n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge
literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al
segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva
forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema,
reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació
amb judicis personals raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció
de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis
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personals raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere,
amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint
les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els seus propis sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura,
adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i
crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la comunicació per
fer treballs acadèmics.

Basant-nos en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que marca el

currículum, adaptant-los al perfil de l’alumnat del nostre centre, els concretam en els

termes següents:

Mínims exigibles en acabar 3r d’ESO

Es consideraran mínims per a poder superar el 1r cicle:

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins

l'aula com a les tasques encomanades a casa.

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant

oralment com per escrit.

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a

terme.

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i el

professor/a, amb un mínim de correcció i fluïdesa.

5. Elaborar un resum oral i escrit d'una exposició o lectura sobre un tema adequat a

l'edat.

6. Elaborar redaccions de caràcter propi, tenint en compte les diferents

característiques gramaticals i formulant una opinió personal.

7. Adquirir i utilitzar un lèxic i vocabulari adequat a la seva edat i al contingut del curs.

8. Consultar els diccionaris i al professor/a els mots desconeguts, i els mots i
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expressions dubtosos.

9. Escriure textos propis respectant les propietats del text (coherència, cohesió,

adequació i correcció).

10. Elaborar textos escrits de qualsevol de les tipologies estudiades.

11. Escriure textos propis integrant-hi les normes ortogràfiques estudiades.

12. Presentar quaderns i treballs amb correcció ortogràfica referida a les normes

estudiades, amb netedat i respectant els marges, amb lletra acurada, etc.

13. Llegir les lectures proposades per al curs.

14. Identificar els complements oracionals i aplicar-los a la correcta construcció

d'oracions.

15. D'un text literari complet treballat a classe en vers o en prosa, reconèixer els

elements estructurals bàsics i emetre una opinió personal valorativa de la lectura.

16. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els elements

estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi apareixen i emetre

una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.

17. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i

procediments retòrics estudiats.

18. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la

història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context cultural,

social i històric on es desenvolupen.

6.3. Criteris de qualificació per nivells.

La qualificació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els criteris de qualificació de les matèries són referent

fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el

de la consecució dels objectius.

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que

s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través

d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i

d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es

valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la
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valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies

d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous

aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu.

Els pares i mares o tutors han de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i

les decisions relatives al procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L'avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

a) Seguiment diari de la feina a classe.

b) Valoració de treballs individuals i col·lectius.

c) Realització de proves orals i escrites.

d) Lectures.

Totes aquestes activitats apareixeran recollides en un dossier realitzat per l'alumne i

serà la base per a l'avaluació. L'alumnat serà informat al començament del curs de la

manera en què serà aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada.

Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui funcionalitat, haurà de

quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de ser entesa en un doble

sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a conceptes i procediments, el

coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el coneixement de la

llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència i a la referencialitat

de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada”, és a dir, l'activitat
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quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

La qualificació per nivells es farà de la següent manera:

1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada
en els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball
personal: oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la
puntualitat en la realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els
recursos emprats en l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix
amb el dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el
lliurament de la tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.

2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a) 70%: exàmens teòrics i pràctics, lectures obligatòries i proves orals.
b) 20%: tasques, treballs, dictats...
c) 10%: actitud, comportament, participació, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1
per falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran
avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar
lectures voluntàries. Aquestes lectures comptaran 0,25 cadascuna, nota que se
sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4 lectures per
trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls facilitarà a
principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de presentar una
tasca que demostri que la lectura s’ha realitzat i, si el professor ho creu convenient,
es podrà fer una prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs.
Només n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua.
Per aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques
obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així
mateix, també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota de recuperació de l'assignatura pendent serà com a molt un 5.
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9. Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de març.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

10. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria
que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de
presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar
les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma
presencial al centre.

6.4. Procediments d'avaluació

En aquest aspecte, ha de facilitar el control, la detecció d'errades i la correcció de:

La intervenció del professor com a organitzador de les activitats d'aprenentatge.

L'adequació dels materials, activitats i metodologies als objectius proposats.

La coordinació de l'equip de professors.

I, en general, la pertinència dels continguts que conformen el currículum.
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Aquesta avaluació dels processos d'aprenentatge, i en darrer terme de la mateixa

programació necessita de la participació dels alumnes. No basta amb exposar-li què i

com es pretén que millorin la seva competència comunicativa, sinó que s'ha de

discutir les raons que ens han conduït al model de programació que presentem, estar

oberts a possibles crítiques i suggeriments, i abandonar possibles activitats que no

donin resultat, o incorporar variants que ells, els alumnes, puguin proposar. És

convenient realitzar alguna sessió de valoració de la feina realitzada al final de cada

trimestre per estudiar el funcionament parcial de la programació, examinant punt per

punt els encerts i les errades l'origen de les quals se sospiti que no estigui ni en els

discents ni en els docents. A més, recordar amb insistència la raó, la causa del que

s’està fent en cada moment té molta importància.

L’avaluació serà contínua i diferenciada, com s'ha dit abans, i es durà a terme a

través dels següents mètodes i activitats:

- Seguiment diari de la feina a classe.

- Valoració de treballs individuals i col·lectius.

- Realització de proves orals i escrites.

6.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents

Els criteris i els procediments de recuperació de les matèries pendents de cursos

anteriors (1r, 2n o 3r d'ESO) són un dels següents:

a) Aprovar la 1a i 2a avaluació del curs vigent i/o aprovar el curs actual.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de

programes especials com: ALTER, formació professional bàsica  i d'altres.

b) Aprovar la prova de pendents que es farà durant el tercer trimestre.

Per consultar el calendari i seguiment dels alumnes que duen assignatures pendents

vegeu la PGA.

6.6. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades, organització o

participació en jornades de solidaritat internacional...) relacionades amb temes

transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures també
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pot anar encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals.

Durant el curs 21/22 es treballarà la promoció de la salut a través de lectures,

comprensions lectores/orals i del treball de la tipologia textual.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les

habilitats i a les actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els

coneixements adquirits (saber) amb la capacitat de fer de cada un (saber fer) per

actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a més el saber ser i el saber

estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors,

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb

eficàcia.

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que,

al mateix temps que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la

capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida, tot integrant i vinculant el que se sap en

situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit

competències claus, la primera de les quals és la competència en comunicació

lingüística.

La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de

comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’organització i regulació

del propi pensament, de les emocions i dels comportaments.

Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees,

manifestar opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i

compartir criteris, construir un discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar,

llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar plenament. D’altra banda, llegir i

escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, relacionar-la i

interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació

literària. Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del

llenguatge i tenir a l’abast els recursos expressius adequats al context, als destinataris

o interlocutors i a la intenció comunicativa. Possibilita l’ús funcional de la llengua i
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desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds positives envers un

mateix, els altres i la societat.

El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el

desenvolupament de la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el

llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social, contribueix de manera decisiva

al desenvolupament de tots els aspectes que conformen la competència en

comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara

que s’adquireixin des d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al mateix temps, a augmentar la

competència sobre l’ús del llenguatge en general.

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció comunicativa, però

també per adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d’instrument de

comunicació, és un mitjà de representació del món i és la base del pensament i del

coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el

llenguatge es relaciona directament amb la competència bàsica d’aprendre a

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt

de coneixements conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat

per analitzar, contrastar, ampliar i reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs

mecanismes gramaticals; substituir elements de l’enunciat per altres de

gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per expressar una

mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los, etc.) que s’adquireixen en relació amb

les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar

l’aprenentatge lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua.

D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre

problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions

del llenguatge és regular i orientar la nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició

d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la iniciativa personal i en la

regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un

instrument de comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al

tractament de la informació i competència digital perquè proporcionen coneixements i
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destreses per a la recerca i selecció d’informació rellevant d’acord amb diferents

necessitats, així com per a la seva reutilització en la producció de textos orals i escrits

propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions requerirà, per

exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència

digital. A això hi contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports

electrònics en la composició de textos de manera que puguin acomplir-se més

eficaçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,

execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts bàsics

d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament d’aquesta competència

l’ús dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu

de l’escriptura i dels coneixements.

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència

comunicativa, contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i

ciutadana, entesa com un conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. En efecte, aprendre llengua

és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests transmeten i

aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos

de la llengua, la diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes

per igual per exercir les funcions de comunicació i de representació. També es

contribueix des de les dues matèries a aquesta competència en la mesura que

s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona

prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels

usos discriminatoris del llenguatge.

En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries

contribueixen de manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i

cultural, entesa com a aproximació d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents

que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. La seva contribució

serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions literàries amb

altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics,
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accés a biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa)

adquireixi sentit per a l’alumnat.

Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems generals)

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar,
llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir d’aquests sis
procediments, els continguts han d’anar dirigits a l’adquisició d’aquelles
habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos
orals i escrits i elaboració d’escrits amb correcció gramatical, ortogràfica
i lèxica. Podem estructurar la competència lingüística en:

- La comprensió oral: exposicions orals, entendre textos orals,
relacions interpersonals…

- La comprensió escrita: entendre qualsevol escrit adequat al
context i de diferent tipologia.

- L’expressió oral i expressió escrita: produccions de discursos
orals i escrits diversos que siguin coherents, cohesionats i
adequats a les diferents situacions comunicatives.

- La interacció oral: respecte de les normes reguladores dels
intercanvis comunicatius.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a la matèria, però,
així i tot, la podem treballar de la següents manera:

- Recompte de sil·làbic que ens ajuda a classificar les paraules.
- Ajuda a entendre la complexitat de les combinacions

sintàctiques, ja que és necessari el raonament lògic al voltant
del qual s’estructuren les matèries científiques.

- Fer el recompte numèric dels exàmens i els percentatges finals
de l’assignatura.

Competència digital Recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a
més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i
la comunicació de contextos i amb eines propis de les tecnologies
digitals. Treballam aquesta competència dins l’aula de la següent
manera:

- Saber cercar, seleccionar i interpretar les informacions de
manera crítica que arriben per suports digitals a l’hora de
realitzar treballs de recerca…

- Ús de les tauletes i ordinadors.
- Ús del Classroom i altres eines de suport digital com a

plataformes digitals que serveixen com a eines de comunicació
entre els alumnes i els professors.
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Aprendre a aprendre Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Utilitzar els coneixements previs d’un tema determinat per saber

d’on partim i fins allà on volem arribar.
- Desenvolupar un aprenentatge de cada vegada més autònom,

corregint els exàmens, treballs… individualment i en grup.
- Fomentarem la capacitat de motivació per aprendre.
- Farem activitats en les quals els alumnes aprenguin a

autoavaluar-se.

Competències socials
i cíviques

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Desenvolupar les habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les
societats democràtiques. Aprendre llengua és aprendre a
comunicar-se amb els altres.

- Aprendre la llengua i les seves varietats ajudarà a l’alumne a
prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una
societat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen
mitjançant la paraula.

- Treball en diferents equips cooperatius.
- Llegir i comprendre diferents textos de temàtica variada.
- Realitzar treballs per projectes on els alumnes utilitzaran les

habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, analitzar
críticament, autoavaluar propostes pròpies...

Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor

Treballarem la competència de la següents manera:
- Treball per projectes per potenciar la seva autonomia, el treball

en grup…

Consciència i
expressions culturals

Treballarem la competència de la següents manera:
- Lectura de textos i obres completes d’intenció literària
- Analitzar aquests textos i extreure’n temes i tòpics de validesa

universal.
- Crear produccions pròpies a partir de les vivències i sentiments

dels alumnes.
- També relacionarem la literatura amb el context sociocultural

dels textos i dels autors.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE
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9.1 Plans d'actuació

- 3r i 4t d’ESO: No hi ha grups flexibles ni de desdoblament. A 4t d’ESO els alumnes

que estan dins el PRAQ tenen un grup reduït i una atenció individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Amb l'objectiu d'establir una programació que s'ajusti a la realitat del nostre alumnat

haurem de fer una valoració de les seves característiques segons els paràmetres

següents:

Què valoram: situació econòmica i cultural de la família, rendiment de l'alumne en

l'etapa anterior, personalitat, aficions i interessos...

Com obtendrem la informació: qüestionari previ a l'alumnat, entrevista individual,

anàlisi de l'expedient escolar de Primària...

Les adaptacions curriculars suposaran canvi en el currículum amb la finalitat d'atendre

les diferències individuals del nostre alumnat.

Dins les adaptacions curriculars diferenciarem dos models de resposta en funció de les

situacions de diferent naturalesa que trobarem:

- Adaptacions per a alumnes amb necessitat de suport educatiu. Els casos en què hi

hagi dificultats serioses perquè un alumne assoleixi els objectius corresponents al seu

nivell implicaran també una consideració especial i hauran de conduir al disseny d'un

currículum individual. El mateix passarà amb alumnes que estiguin per damunt del

ritme general de la classe.

- Adaptacions sobre la programació didàctica general. No afecten els aspectes

prescriptius del currículum. Tracten, senzillament, de facilitar el procés educatiu de

cada alumne considerat individualment.

Les adaptacions que es preveuen es refereixen als aspectes següents: agrupaments,

continguts, activitats, metodologia, materials utilitzats, procediments i instruments

d'avaluació.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu es beneficiarà d'un tractament
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individualitzat a través de les adaptacions curriculars següents:

- Canvis metodològics

- Prioritat en alguns objectius i contingut

- Modificacions en el temps d'assoliment dels objectius

- Adequacions en els criteris d'avaluació en funció de les seves dificultats específiques.

Malgrat tot, el seu major o menor allunyament del currículum bàsic dependrà de

l'avaluació i el diagnòstic previ de cada alumne que ha de fer el Departament

d'Orientació.

L’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana es fa dins el Programa d’Acollida

Lingüística i Cultural (PALIC), aquest alumnat serà atès per na Catalina Pons,

professora externa al centre, i tres professores del departamnet de català. Cada

professor del departament farà un seguiment dels alumnes de PALIC que tengui dins

l'aula.

9.3. Mesures individuals de suport

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els seguënts punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE). Vegeu l’annex 1.

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.
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10. Mesures d’atenció a les necessitats dels següents grups:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. El Departament de Català posarà a

l’abast dels alumnes que ho necessitin els recursos i materials necessaris al llarg del

curs, ja sigui material didàctic -llibres de text, dossiers…- com llibres de lectura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica. En aquests casos se seguirà el següent

protocol:

Des de l’assignatura de Llengua i Literatura Catalana se’ls prepararà un pla de treball

setmanal i es farà un seguiment de les seves tasques a través de l’aula digital Google

Classroom. Sempre que sigui possible, es mantendran les mateixes activitats que es

desenvoluparan a l’aula ordinària.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (vegeu punt 9.)

11. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Pendent de concretar. Durant el curs es podran programar activitats complementàries

relacionades amb els continguts de la matèria a criteri del professorat i segons

l'oferta.
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ANNEX 1
 

 DOCUMENT D’ADAPTACIÓ NO SIGNIFICATIVA

CURS ESCOLAR: 2021-22

ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA

NOM I LLINATGES:

DATA DE NAIXEMENT:

NIVELL:

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES A L’ASSIGNATURA DE LLENGUA CATALANA

DICTATS

- Dictats preparats.
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- Corregirem únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la regla

ortogràfica que en aquest moment s'estigui treballant i/o les paraules treballades i

indicades prèviament pel professor.

- L'alumne no haurà de copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat

d'errors ortogràfics. (La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia la

integració de l'ortografia natural ni arbitrària.)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATORIS

Quant als llibres de lectura obligatoris, es farà una valoració de cada llibre i es podrà

optar per:

- Reduir-ne la quantitat o les pàgines a llegir a cada trimestre.

- Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament estructurats o del

lliurament dels resums per capítols.

- Evitar la realització d'exàmens.

- Adequar el llibre al seu nivell lector: el departament disposa d’una col·lecció

de llibres de Lectura Fàcil i, si es creu convenient, es pot canviar les lectures

obligatòries per un llibre d’aquesta col·lecció.

EXÀMENS

- Subdividirem les preguntes llargues en diferents apartats. I els enunciats seran
curts.

- No dictarem preguntes en els exàmens.

- En les proves escrites llegirem en veu alta les instruccions específiques de cada
prova i ens assegurarem que s’entenen els enunciats.

- Format de l'examen:
● Augmentarem la grandària de la lletra.
● Usarem els següents tipus de lletra: Verdana, Arial, Courier o

Helvètica.
● Augmentarem l'interlineat.
● Usarem negretes per ressaltar paraules clau

- Donarem la data de l’examen amb una setmana d’antelació.

- Respectarem el temps que l'alumne necessita per respondre. Donar-li el temps

necessari per acabar la prova.
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-En cas que es cregui convenient, es disminuirà el pes de la penalització de les faltes

escrites (Tot i que es corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’estructures

gramaticals, no es descompten amb el mateix grau d’exigència i no es comptabilitza la

repetició de faltes escrites).

- Supervisarem que ho hagin contestat tot abans de lliurar l'examen: sobretot

comprovarem que no han deixat preguntes en blanc

- Recordarem a l'alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo.

EXÀMENS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

- Abans de començar, llegirem el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de

grup-classe o a nivell individual)

- Fragmentarem el text en petites parts i intercalar les preguntes de comprensió o

numerar els paràgrafs del text perquè l'alumne sàpiga on trobar la resposta.

- Evitarem preguntes de resposta oberta.

LECTURA EN VEU ALTA

- Es respectarà la voluntat de l'alumne a l'hora de llegir en veu alta. No forçarem a

llegir en veu alta davant del grup (o procurarem donar-li el text de lectura amb

antelació).

- Propiciarem de forma gradual la lectura en públic

EXPRESSIÓ ORAL

- Valorarem les seves intervencions orals

TREBALLS I TASQUES

- El professor facilitarà a l'alumne esquemes, qüestionaris i guies per estudiar a casa.

- Presentar les tasques seqüenciades.

- Prioritzar les activitats més significatives i relacionades amb els objectius mínims.

-Reduirem el volum de deures per fer a casa. Reduirem també el nombre d’activitats a

fer a classe.

- No copiar els enunciats. Donar la informació ja escrita
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- Recordar les pautes d’ordre marcades pel treball al quadern. (Se li pot donar un

esquema visual)

- Reforçarem positivament la seva feina

- Proporcionarem més temps per acabar les tasques

- Ens assegurarem que l’alumne sap que té la tasca programada per a la data

indicada. Per això, cal recordar-ho amb certa periodicitat i antelació.

- Si tot i això obliden portar-lo al centre i es té constància que l’han realitzat, es

tendrà una actitud comprensiva. Es permetrà que es lliuri fora de termini, i establir

una penalització (baixar algunes dècimes la nota).

- Serem flexibles amb les dates límit, establir un període de dos o tres dies per lliurar

un treball.
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PROGRAMACIÓ 3r PMAR  ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

Introducció

A) Idiosincràsia del grup

El grup està format per 14 alumnes.

Cal destacar la diversitat de procedència de l'alumnat i també hem de tenir en

compte que tenen diferents necessitats educatives.Tots els alumnes venen d’un

2n ordinari i 3 repeteixen curs, alguns d'ells, duen assignatures suspeses dels

cursos anteriors.

L'ús de la llengua catalana no és l'habitual d'aquest grup-classe, per això

s’utilitzarà de manera intensiva i extensiva perquè en facin un ús regular i

l'aprenguin a emprar sense dificultat. L’altre handicap important que té el grup

és la manca de motivació, per la qual cosa s’hauran de cercar fórmules

didàctiques al llarg del curs per tenir l’alumnat interessat i que no desconnectin

del procés d’aprenentatge.

La professora encarregada d'impartir les matèries de l'Àmbit Sociolingüístic

(Català, Castellà i Ciències Socials) és na Catalina Deyà Simonet, del

departament de Llengua catalana i literatura.

La distribució horària de les assignatures que formen aquest mòdul és de 3

hores setmanals per a cada una d’aquestes, total 9 hores.

B) Normativa

Per a l'elaboració de la present programació es seguirà el Decret 34/2015, de 15

de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a

les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), amb especial atenció

als articles del decret i als apartats de Llengua castellana i literatura, Llengua

catalana i literatura i Geografia i Història. A més, l'Ordre de la consellera

d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el

currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns a 5a hora i sempre

que sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.



1. CONTINGUTS

Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex

I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de

maig de 2015).

Els continguts que treballarem es troben temporalitzats al punt 5 de la

programació.

ÀREES DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA I LLENGUA CASTELLANA I
LITERATURA

Pel fet que els continguts d'ambdues assignatures coincideixen, s’ha considerat

especificar-los de forma conjunta.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,

col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada

interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per

a la producció i avaluació de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva.

Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.



BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la

comprensió de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit

personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats. Actitud progressivament crítica i reflexiva

davant la lectura, n’organitza raonadament les idees, les exposa i respecta les

dels altres.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció

d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i escriptura de textos dialogats.

Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències,

coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,

adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i

interjecció.

Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:

denotació i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que



s’estableixen entre les paraules.

Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les

paraules: causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i

eufemismes.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una

comunicació eficaç.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital

sobre l’ús de la llengua.

Les relacions gramaticals

Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de

paraules: grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les

relacions que s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de

l’oració simple.

Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:

subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

El discurs

Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció

de la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a

través de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al

receptor en els textos.

Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les

relacions gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva

relació amb el context.

Les varietats de la llengua

Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i

valoració com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del

nostre patrimoni històric i cultural.

Llengua i societat (Llengua catalana i literatura)

-Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva.

Actituds i prejudicis.

-Coneixement i reflexió de la diversitat lingüística en el món actual. Principals

famílies lingüístiques.



-Coneixement de les llengües romàniques.

-Coneixement de les llengües de l’Estat espanyol i de com estan distribuïdes

geogràficament.

-Coneixement del domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua

catalana i la variació geogràfica del català.

-Comprensió i anàlisi de l’origen i l’evolució de la llengua catalana.

-Reflexió sobre la relació de la llengua catalana amb altres llengües i

identificació dels fenòmens de contacte. Comprensió i reconeixement del

conflicte lingüístic.

-Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües de les Illes Balears.

-Observació i coneixement de la variació social del català.

-Coneixement de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola, catalana i universal i de la

literatura juvenil com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement

del món per aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos

literaris i de l’autonomia lectora.

Introducció a la literatura mitjançant els textos.

Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la

literatura espanyola i catalana des de l’edat mitjana al Segle XVIII a través de

la lectura i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets

Creació

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos segons les

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA



La següent seqüenciació de continguts pel curs de 3r d’ESO es basa en l’annex I

del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de

maig de 2015):

PRIMER CICLE. GEOGRAFIA

Bloc 2. L’espai humà

En aquest bloc s’analitzen diferents aspectes de la geografia humana aplicada a

l’espai balear, espanyol, europeu i mundial, com l’organització territorial, la

població i les seves dinàmiques, la morfologia de les ciutats, els sectors

econòmics i la incidència d’aquests en la població i el territori.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els

següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món

dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle

XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i

cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips

lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació

i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i

concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer

les necessitats individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al

desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les

creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària

obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.



4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera

coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una

actitud respectuosa i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els

elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la

llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i

escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món

actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com

una riquesa cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i



transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i

coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua

(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els

elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar

els mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context

a fi de desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions

que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema,

pintura, música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des

de l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la

relació amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del

patrimoni comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual,

esborrany...) per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els

següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món

dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle

XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i

cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips

lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana

per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració



d’informació i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions

i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer

les necessitats individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al

desenvolupament personal i l’expressió i per a la participació en les creacions

culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera

coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una

actitud respectuosa i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els

elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la

llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i

escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món

actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com

una riquesa cultural i personal.



11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i

transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i

coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua

(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els

elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar

els mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context

a fi de desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions

que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema,

pintura, música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana

des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva

intencionalitat, la relació amb el context sociocultural i les convencions dels

gèneres com a part del patrimoni comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual,

esborrany...) per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Igualment que a l’anterior epígraf, aquest es basa en l’annex I del Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació



secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015):

L’ensenyament de l’assignatura de geografia i història té els objectius

següents, a fi de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en l’etapa

de l’educació secundària obligatòria:

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i

culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest

coneixement per comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats

i els seus problemes més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del

medi físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora

d’emprar l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic,

social, cultural, polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la

problemàtica específica de l’ús dels recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el

medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat

geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques,

així com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes

Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els

esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i

de les Illes Balears a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la

humanitat amb un marc cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del

món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,

cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i

respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds



positives cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de

les Illes Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo

al vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i

millorar la comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques

propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,

estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i

social, les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de

l'informació i la comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat

que es persegueix i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud

constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant

el diàleg com una via necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els

valors i les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment

irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i

situacions discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els

grups socials i les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics

necessaris.

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb

cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a

emetre judicis de valor.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES:

La metodologia, a més, serà diversa depenent. Tot i així, l’ensenyament de les

tres assignatures es caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així

com per l’aprenentatge competencial.

A continuació es detalla la metodologia particular de cada escenari. Aquesta

metodologia respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual



s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

(BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

3.1.1. Escenari

En l’elaboració de la programació del PMAR per a 3r d'ESO, s’han tengut en

compte els següents principis metodològics:

Atenció individualitzada.

Els grups de PMAR presenten dues característiques que possibiliten una atenció

individualitzada:

- Nombre reduït d’alumnes.

- Heterogeneïtat de l’alumnat quant als seus coneixements,

habilitats, actituds, aptituds, interessos i realitats socials.

Per aquestes dues raons, durant el desenvolupament de les classes es pot

dedicar un temps específic a l'atenció individualitzada de l'alumnat en funció de

les seves necessitats en cada moment.

Aquesta atenció individualitzada permet:

- Adequar els ritmes d’aprenentatge a les capacitats de l’alumne.

- Revisar i guiar el seu treball diari.

- Fomentar el seu rendiment acadèmic al màxim.

- Augmentar la seva motivació front l’aprenentatge per a obtenir

una major autonomia en l'estudi i tasques escolars.

- Afavorir el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi

aprenentatge, fent-li responsable del reconeixement del seu

esforç i la identificació de dificultats.

- Afavorir una progressiva autonomia dels alumnes que

contribueixi a desenvolupar la capacitat d'aprendre per si

mateixos.

Aquesta atenció personalitzada està orientada a aconseguir el màxim

desenvolupament de cada un dels alumnes i a la resposta a les dificultats

d'aprenentatge identificades prèviament o a les que vagin sorgint.

Caràcter significatiu dels aprenentatges.

Els alumnes del programa de millora del rendiment acadèmic presenten algunes



dificultats d'aprenentatge i mancances en els coneixements bàsics. Per tant, ens

centrarem en el desenvolupament de les capacitats instrumentals bàsiques

facilitant-los la construcció d’aprenentatges significatius, fonamentals per al seu

futur escolar i professional.

Interdisciplinarietat.

El projecte està dissenyat tenint en compte la interdisciplinarietat pròpia de

l’àmbit. Els continguts de les unitats s’han desenvolupat relacionant les diferents

àrees que composen l’àmbit, cosa que permet comprendre que les disciplines

estan relacionades entre elles i és necessari entendre una per comprendre les

altres. Això es reflecteix en aprenentatges tan bàsics i importants com la

comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, l'ús de les noves tecnologies,

l'organització de l'estudi, hàbits, normes de convivència en cada una de les àrees

de l'àmbit.

Treball cooperatiu i participació

Tenint en compte les característiques del grup, es considera fonamental que

l’alumne treballi en equip i desenvolupi actituds de respecte i col·laboració amb

els seus companys. Ens trobam davant un grup d'alumnes amb capacitats,

característiques, entorns... molt diversos, per això, és fonamental que dins el

grup es mantingui un ambient de respecte i col·laboració amb els altres. Així es

treballarà de forma transversal el treball cooperatiu, l'ajuda entre companys,

l'acceptació de les característiques alienes...De tota manera, donades les

circumstàncies actuals, sempre es respectaran les normes sanitàries de

protecció.

Flexibilització dels aprenentatges.

A causa del perfil d'alumnat del grup, la metodologia de feina serà molt flexible,

de manera que pugui adaptar-se al seu ritme i necessitats. Es valorarà molt que

l'alumnat participi i sigui capaç de demanar tots els dubtes que tengui per tal

que els aprenentatges que assoleixi durant aquest curs siguin significatius. Per

això, aquest grup seguirà un ritme propi basat en la flexibilitat en funció de les

necessitats que presenti el grup en el dia a dia.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa,



participativa (de manera que l'alumnat senti que es valoren les seves

aportacions i per la utilitat que generen en el grup) i adreçada a l'assoliment dels

objectius mínims del curs, especialment els aspectes més directament

relacionats amb les competències clau. Concretament, ens centrarem en la

comprensió lectora, l'expressió oral i escrita i el desenvolupament de la capacitat

per dialogar i expressar-se en públic. A més, es fomentaran els mètodes de

recerca i d'investigació, l'ús habitual de les tecnologies de la informació i la

comunicació, els mètodes que impliquin desenvolupar la capacitat de reflexió i

crítica, d'aprendre a aprendre…

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els continguts, es seguirà,

en general, el següent procés:

1. Observació, lectura i audició de textos de diferents tipologies i modalitats;

diferents registres...

2. Anàlisi dels textos esmentats.

3. Planificació i producció de textos propis.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres han de fomentar-la

en la pràctica docent de totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos

literaris no sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com

a eina que permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de les

assignatures de Llengua castellana i literatura i Llengua catalana i literatura

potenciam l'activitat lectora dels nostres alumnes presentant-los una llista de

lectures adequades a la seva edat i que els puguin resultar interessants.

Els alumnes disposaran d'un quadern de treball on hauran de recollir les

activitats,els seus escrits, esquemes, correccions... Aquest quadern és una eina

fonamental i cobra una importància especial en el procediment d'avaluació.

També serà fonamental l’ús del llibre digital (Castellà), on els alumnes realitzen

les activitats relacionades amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

Quant a l'àrea de Català, el llibre utilitzat és en paper i es caracteritza per

contenir moltes activitats. Finalment, els continguts de Geografia es troben al

classroom (presentacions per temes i dossier d'activitats).

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús



de chromebook, totes les eines de Google (meet, calendar, gmail, classroom…),

procesador de textos, presentacions multimèdia… Aquestes es tendran molt

presents per preparar l’alumnat en cas de canvi d’escenari ( de la

semipresencialitat al confinament). Finalment, cal destacar l’ús d’activitats

basades en la gammificació (Kahoot, Quizziz, Canva...).

Per tal de facilitar l’aprenentatge de les tres assignatures a tot l’alumnat, el

departament de castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades).

D’altra banda, es tendran en compte els projectes interdisciplinaris, però estan

pendents de concretar.

3.2.-Materials i recursos didàctics

Llibres de text:

● Català: Llengua i literatura 3D. Ed. Vicens Vives

● Castellà: 3r ESO Lengua castellana y literatura. Barcanova (digital)

● Socials:  Material digital preparat per part del professorat (classroom)

Llibres de lectura:

● Català: · El departament els proporcionarà una selecció de lectures.

● Castellà: · El departament els proporcionarà una selecció de lectures.

Material necessari:

-Tauleta de cada alumne amb el material al classroom.

-Quadern de l'assignatura tipus grapat.

-Estoig amb material adequat per la correcta execució de les tasques,

mapes, quadern,...

-Material addicional segons cada tema.



4. TEMPORALITZACIÓ

Temporització continguts nuclears
Llengua catalana i literatura CURS 3rPMAR

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

La portada de diari. La notícia.
El breu. La crònica

Els gèneres d'opinió. El
reportatge

L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

L'adequació. La coherència La cohesió. La coma. El punt i
seguit

El punt i a part. El paràgraf.
Punt i coma, dos punts i punts
suspensius. Parèntesis i guió

Les categories gramaticals. El
subjecte. El CN
Introducció : Les funcions
sintàctiques

El verb. L'atribut. CD. CI. CC C. de règim verbal. C.
predicatiu. Pronoms Febles.
L'oració composta.

A/E, O/U, La síl·laba, el
diftong i el hiat

L'accentuació i la dièresi. Les
oclusives. Les esses.

G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG, B/V,
H, M/N, L·L, R/RR

Els diccionaris. La sinonímia.
La lexicalització

Els camps semàntics i la
hiponímia. Les locucions, les
frases fetes i els refranys. Les
varietats geogràfiques

Les varietats geogràfiques. La
sociolingüístiques. Les
llengües d'Europa

Els trobadors. Ramon Llull.
Les quatre grans cròniques

La prosa moral. L'Humanisme.
La poesia del s.XV. La novel·la
cavalleresca

El Renaixement. El Barroc. El
s. XVIII

Temporització continguts nuclears
Llengua castellana i literatura CURS 3rPMAR

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

- El texto. Tipos de textos.
- La literatura. Temas, tópicos
literarios. Recursos literarios.
Géneros y subgéneros.
- Clases de palabras.
- Diccionarios y significado
denotativo y connotativo.
- Acentuación

- Sintagma verbal.
- El texto argumentativo.
- La literatura
prerrenacentista: el
romancero, cancionero y La
Celestina.
- Palabras tabú y eufemismos.
La b y la v.

- Complementos verbales (III)
- El texto publicitario.
- Literatura barroca:
narrativa.
- Locuciones verbales y frases
hechas. La r y rr. La s y x.

- Texto narrativo y descriptivo.
- La oración.
- Literatura medieval: la lírica
y el mester de juglaría.
- Acentuación diacríticos.

- Complementos verbales (I)
- Medios de comunicación: (I)
- La literatura renacentista.
- Palabras patrimoniales y
cultismos. La h.

- Variedades de registro.
- Literatura barroca: lírica.
- Siglas y acrónimos. Signos
de puntuación (I).

- El texto expositivo.
- Sintagma nominal.

- Complementos verbales (II)
- Medios de comunicación (II)

- Las lenguas del mundo.
- Literatura barroca: teatro.



- La literatura medieval:
mester de Clerecía. Prosa y
teatro medieval.
- El cambio semántico.
Acentuación.

- La literatura renacentista: El
Lazarillo de Tormes.
- Neologismos, préstamos
léxicos. La g y la j.

- Abreviaturas, símbolos y
acortamientos. Signos de
puntuación (II).

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tema 0: Presentació de
l’assignatura. La Geografia
Humana.

Tema 4. Economia: introducció a
l’organització econòmica mundial

Tema 7. Economia: el sector
terciari

Tema 1. La població:
Demografia i migracions:
El món, Europa, Espanya i
Illes Balears

Tema 5. Economia: el sector primari Tema 8. La producció i el
consum. L’explotació i control
dels recursos

Tema 2. L’organització
territorial: el cas espanyol.

Tema 6. Economia: el sector
secundari

Tema 9. Reptes del mon
actual. Recursos naturals,
Desenvolupament sostenible,
Impacte mediambiental i
Conflictes bèl·lics. 

Tema 3. La ciutat i el
procés d’urbanització

5.-ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i

l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons

públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67).

Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm.

73, de 16 de maig de 2015).

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en

qualsevol cas recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà

afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre

la diversitat. S'ha de tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan

directament connectats entre ells i els coneixements previs dels alumnes tenen



una rellevància excepcional. L'avaluació inicial, així com tota la informació

acadèmica que es pugui tenir de l'alumnat serviran de base a poder atendre dita

diversitat de la millor manera possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni

autonomia dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el

departament d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma

individualitzada les mancances d'aquests alumnes creant materials adients a

nivell particular.

El PMAR en sí mateix es tracta d'una mesura específica d'atenció a la diversitat

ja que permet un tractament personalitzat dels alumnes.

S'ampliarà al punt 10 d'aquesta programació.

6. AVALUACIÓ

6.1 Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables. Mínims

en negreta.

Llengua castellana i literatura i Llengua catalana i literatura

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic/escolar i social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació

rellevant i la intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza

fonts de procedència no verbal.

1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.



1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.

1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió

procedents dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió

en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i

identifica les estratègies d’emfatització i d’expansió.

1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra,

de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa,

descriptiva, instructiva, expositiva i argumentativa, identifica la

informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció

comunicativa del parlant, així com l’estructura i les estratègies de

cohesió textual oral.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de

textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius,

emet judicis raonats i els relaciona amb conceptes personals per

justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat

de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,

recorda el context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius, expositius i

argumentatius, de forma clara, reconeix les idees principals i integra la

informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global de textos orals.

3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses

espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la

intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències

formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els

intercanvis comunicatius espontanis.

3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un

debat tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el

grau de respecte vers les opinions dels altres.



3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia

que regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la pràctica

d’actes de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en situacions

comunicatives pròpies de l’activitat escolar.

4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals

pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals

(gests, moviments, mirada...).

5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat

expositiva, l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió dels

continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i

de la gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la

pràctica habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per

millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma

individual o en grup.

6.1. Realitza presentacions orals.

6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,

reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu auditori, així

com les idees secundàries i exemples que donen suport al seu desenvolupament.

6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i

compara les similituds i les diferències entre discursos formals i

discursos espontanis.

6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua

en les seves pràctiques orals.

6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu

missatge a la finalitat de la pràctica oral.

6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora

progressivament les seves pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les



regles d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta

les opinions i respecta les opinions dels altres.

7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en

debats i col·loquis.

7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals,

s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,

escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació, potenciar el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no

verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de

comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el

tipus de text.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i

les incorpora al seu repertori lèxic.

1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb

el context.

1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i

comprèn les relacions que s’hi estableixen.

1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui

diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i

l’avaluació crítica.

1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles

d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.

2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits

característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social

(mitjans de comunicació), identificant la tipologia textual seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format emprat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos

narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats,



i identifica la tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i

l’organització del contingut.

2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre

si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn

les relacions entre aquestes.

2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten

desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos

d’aprenentatge.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,

fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o

obres literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti identificar actituds

d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials,

o globals, d’un text.

3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de

qualsevol altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un

procés d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant

els coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos

adequats, coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes

conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.

5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb

claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i

respecta les normes ortogràfiques i gramaticals.

5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut

(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i



avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.

5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es

dedueixen de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes

ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i social

imitant textos model.

6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,

argumentatius i dialogats i imita textos model.

6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i

incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.

6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les

argumentacions.

6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la

informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i semànticament,

i evita parafrasejar el text resumit.

6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels

elements visuals que poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que

és capaç d’organitzar el seu pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les

incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu

vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.

7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,

participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a

conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la regeixen

per resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la

composició i revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens,

mitjançant la utilització de la terminologia gramatical necessària per a



l’explicació dels diversos usos de la llengua.

1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i

empra aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos

propis i aliens.

1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos

propis i aliens i aplica els coneixements adquirits per millorar la

producció de textos verbals en les seves produccions orals i escrites.

1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions orals i

escrites que elabora.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents

categories gramaticals, i distingir les flexives de les no flexives.

2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i

afixos, aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de

textos escrits i a l’enriquiment del seu vocabulari actiu.

2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules,

distingeix les compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per

reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.

3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat

de les paraules dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen

entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i escrit.

4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús

concret en una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:

metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una

frase o en un text oral o escrit.

5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat

global de les paraules: tabú i eufemisme.

6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en

paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la

llengua i per enriquir el propi vocabulari.

6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre

els dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.



7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,

verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.

7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la

paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el funcionament

en el marc de l’oració simple.

7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a

partir del significat i distingeix els grups de paraules que poden

funcionar com a complements verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.

8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració

simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència

del subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de

l’emissor.

8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els

diferents papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.

8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els

nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció

que realitzen en l’organització del contingut del discurs.

9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i

explicació) i els principals mecanismes de referència interna,

gramaticals (substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions

mitjançant sinònims i hiperònims), i valora la seva funció en

l’organització del contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.

10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les

modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives,

dubitatives i imperatives en relació amb la intenció comunicativa de

l’emissor.

10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques

que fan referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona

gramatical, l’ús de pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions

impersonals, etc.

10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres

verbals.



11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte

els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la

disposició dels continguts en funció de la intenció comunicativa.

11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de

l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.

11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció,

explicació i diàleg, n’explica els mecanismes lingüístics que les

diferencien i aplica els coneixements adquirits a la producció i millora de

textos propis i aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les

diferents llengües i dialectes del territori, els seus orígens històrics i alguns dels

seus trets diferencials.

12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica

alguna de les característiques diferencials a través de diversos textos,

reconeix els orígens històrics del territori i descriu alguns dels trets

diferencials.

12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d’Espanya.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la

literatura juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i mostrar interès per

la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica

els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a

experiència personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix

com a única finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gusts i

aficions, i contribuir a la formació de la personalitat literària.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de

l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura,



cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin

a un mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents

punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix

o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:

música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitza i

interrelaciona obres, (literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges,

temes, etc., de totes les èpoques.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb

els companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les

produccions dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet

explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original

o adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle

d’Or, identifica el tema, resumeix el contingut i interpreta el llenguatge

literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al

Segle d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el contingut i la forma

amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema,

reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta

relació amb judicis personals raonats.

5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la

intenció de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i



n’emet judicis personals raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions del

gènere, amb intenció lúdica i creativa.

6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models

donats seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i

creativa.

6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç

d’analitzar i regular els seus sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura,

adoptar un punt de vista crític i personal i emprar les tecnologies de la

informació i la comunicació.

7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i

crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i

coherència.

7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme els treballs acadèmics.

Geografia i Història

Els criteris d’avaluació de 3r ESO es corresponen al bloc 2 destinat a “L’espai

humà”, i són els següents:

1. Analitzar les característiques, la distribució, la dinàmica i l’evolució de la

població de les Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments migratoris.

2. Conèixer l’organització territorial d’Espanya.

3. Conèixer i analitzar els problemes i els reptes mediambientals als quals han

de fer front les Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i les possibles vies per

superar-los.

4. Conèixer els principals espais naturals protegits peninsulars i insulars.

5. Identificar els principals paisatges humanitzats espanyols i classificar-los per

comunitats autònomes.

6. Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i les diferents formes

d’ocupació de l’espai urbà.

7. Analitzar la població europea pel que fa a la distribució, l’evolució, la

dinàmica, les migracions i les polítiques de població.



8. Reconèixer les activitats econòmiques dels tres sectors que es duen a terme a

Europa, a Espanya i a les Illes Balears i identificar diferents polítiques

econòmiques.

9. Comprendre el procés d’urbanització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i

els pros i els contres que suposa.

10. Comentar la informació sobre la densitat de població i les migracions en

mapes del món.

11. Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics.

12. Entendre la idea de desenvolupament sostenible i les implicacions que té.

13. Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa mundial.

14. Conèixer la distribució desigual de les regions industrialitzades al món.

15. Analitzar l’impacte dels mitjans de transport a l’entorn immediat.

16. Comparar les dades del pes del sector terciari d’un país amb les del pes del

sector primari i del secundari i extreure’n conclusions.

17. Assenyalar en un mapamundi les grans àrees urbanes i analitzar-les.

18. Identificar el paper de grans ciutats mundials com a dinamitzadores de

l’economia de les regions en què es troben.

19. Analitzar textos que reflecteixin un nivell de consum contrastat a diferents

països i extreure’n conclusions.

20. Analitzar gràfics de barres per països en què es representi el comerç

desigual i el deute extern entre països en desenvolupament i països

desenvolupats.

21. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic al món amb factors econòmics i polítics.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

En aquest apartat s'han seleccionat els estàndards que s'associen a mínims.

Primer cicle, concretament els destinats a 3r d’ESO, que estan relacionats amb

els criteris d’avaluació que hem mencionat a l’apartat anterior. Per tant, a l’hora

d’establir aquesta relació les enumeram segons la numeració anterior.

● 1.1. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents

comunitats autònomes.

● 1.2. Analitza a diferents mitjans els moviments migratoris de les tres

darreres dècades.

● 2.1. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya:

comunitats autònomes, capitals, províncies, illes.



● 3.1. Compara paisatges humanitzats espanyols segons l’activitat

econòmica que s’hi duu a terme.

● 4.1. Situa els parcs naturals espanyols en un mapa i explica la situació

actual d’alguns d’ells.

● 5.1. Classifica els principals paisatges humanitzats espanyols a través

d’imatges.

● 6.1. Interpreta textos que expliquen les característiques de les ciutats

d’Espanya amb l’ajuda d’Internet o de mitjans de comunicació escrits.

● 7.1. Explica les característiques de la població europea.

● 8.1. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

● 9.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats existents al nostre continent.

● 9.2. Resumeix elements que diferencien el món urbà i el rural a Europa.

● 10.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament

poblats.

● 10.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, esmenta a

quin país pertanyen i explica la posició econòmica que ocupen.

● 10.3. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als

d’acollida.

● 11.1. Diferencia aspectes concrets dins un sistema econòmic i analitza

com es relacionen.

● 12.1. Defineix el concepte de desenvolupament sostenible i descriu

conceptes clau que hi estan relacionats.

● 13.1. Situa al mapa mundial les principals zones cerealícoles i les masses

boscoses més importants del món.

● 13.2. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores de

minerals al món.

● 13.3. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores i

consumidores d’energia al món.

● 13.4. Identifica i anomena algunes energies alternatives.

● 14.1. Localitza en un mapa, mitjançant els símbols i la llegenda adequats,

els països més industrialitzats del món.

● 14.2. Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores i

consumidores d’energia al món.



● 15.1. Traça sobre un mapamundi l’itinerari que segueix un producte agrari

i un altre de ramader des que el recol·lecten o el produeixen fins que el

consumeixen en zones llunyanes, i n’extreu conclusions.

● 16.1. Compara la població activa de cada sector a diversos països i

analitza el grau de desenvolupament que mostren aquestes dades.

● 17.1. Elabora gràfics de diferent tipus (gràfics lineals, gràfics de barres i

diagrama de sectors) en suports virtuals o analògics que reflecteixen

informació econòmica i demogràfica de països o àrees geogràfiques a

partir de les dades seleccionades

● 18.2. Elabora un gràfic amb dades de l’evolució del creixement de la

població urbana al món.

● 19.1. Compara les característiques del consum interior de països com el

Brasil i França

● 20.1. Elabora mapes conceptuals, emprant recursos impresos i digitals,

per explicar el funcionament del comerç i indica els organismes que

agrupen les zones comercials

● 21.1. Elabora un informe sobre les mesures per intentar superar les

situacions de pobresa.

● 21.2. Assenyala àrees de conflicte bèl·lic al mapamundi i les relaciona amb

factors econòmics i polítics

Ja que el Programa de Millora del Rendiment Acadèmic no presenta currículum

propi i hem partit del currículum de 3r d'ESO ordinari, els criteris d'avaluació

també responen al currículum ordinari. En el cas de l'alumnat que forma PMAR,

es considera molt important tenir presents els criteris d'avaluació mínims ja que

gran part de l'alumnat d'aquest grup, per les seves limitacions, tendrà per

objectiu principal superar els objectius mínims i no podrà arribar a assolir tots

els objectius plantejats per a l'alumnat que està cursant 3r d'ESO ordinari.

6.2. Criteris de qualificació per nivells

S'establirà un sistema de percentatges, dels quals serà extreta la qualificació de

cada avaluació.

L'avaluació i qualificació de l'àmbit sociolingüístic es farà diferenciant molt bé les tres

matèries (Castellà, Català i Socials), però amb una única nota que s'obtindrà de la mitjana

de les tres matèries anteriorment anomenades, sempre que com a mínim tenguin una nota

mínima d’un 3 per a poder fer la mitjana. Si se suspèn una assignatura, queda l’àmbit



suspès. La qualificació d'un àmbit s'ha d'entendre com la qualificació de cadascuna de les

matèries que el formen.

Llengua catalana i literatura

1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada en
els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal: oral i
escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat en la
realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en
l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix amb el
dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el lliurament de la
tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.
2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:

a) 60%: exàmens teòrics i pràctics, lectures obligatòries i proves orals.
b) 30%: tasques, treballs, dictats...
c) 10%: actitud, comportament, participació, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per
falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. En les matèries de Castellà i Català es farà una lectura breu semanalment que serà
avaluada a partir d’activitats de comprensió lectora, una ressenya, un treball… A més,
també es podran realitzar lectures voluntàries. Aquestes lectures voluntàries, comptaran
0,25 cadascuna, nota que que se sumarà a la nota final de cada avaluació,  amb un màxim
d'un punt (4 lectures per trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat
que se'ls facilitarà a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de
presentar una fitxa de lectura i, si el professor ho creu convenient, es podrà fer una prova
oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua. Per
aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre, s’ha
d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix, també
s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota de recuperació de l'assignatura pendent serà com a molt un 5.



9. Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:

-   Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de març.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de
programes especials com: ALTER, formació professional bàsica i
d'altres.

10. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment,
ja sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà
que no es supera l’assignatura.

Llengua castellana i literatura

1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada en els
progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal:
oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la
puntualitat en la realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els
recursos emprats en l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:

1a Avaluació 2a Avaluació 3ª Avaluació

Proves escrites, orals...:
60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 30%

Treball a classe, actitud,
participació...: 10%

Proves escrites i orals:
60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 30%

Treball a classe, actitud,
participació...: 10%

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):30%

Treball a classe, actitud,
participació...: 10%

3. Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1
per falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. En les matèries de Castellà i Català es farà una lectura breu semanalment que
serà avaluada a partir d’activitats de comprensió lectora, una ressenya, un
treball… A més, també es podran realitzar lectures voluntàries. Aquestes
lectures voluntàries, comptaran 0,25 cadascuna, nota que que se sumarà a la
nota final de cada avaluació,  amb un màxim d'un punt (4 lectures per
trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls facilitarà
a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de presentar



una fitxa de lectura i, si el professor ho creu convenient, es podrà fer una prova
oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs.
Només n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació
contínua. Per aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les
tasques obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així
mateix, també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats
qualificables.

8. La nota de recuperació de l'assignatura pendent serà com a molt un 5.

9. Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes d’abril.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de
programes especials com: ALTER, formació professional bàsica i
d'altres.

10. És indispensable, per superar l’assignatura de Ll. castellana, la utilització, en
tot moment, ja sigui oralment o escrit. Si no és així, es considerarà que no se
supera l’assignatura.

Geografia i història

L' avaluació de l'alumnat tendrà present els següents aspectes:

-Es farà una prova després de cada unitat didàctica.

-El quadern es revisarà periòdicament.

-El no lliurament d'alguna tasca (mapes, quadern, treball) suposarà una

penalització.

-La impuntualitat en el lliurament suposarà la davallada de la nota.

-A l'hora de qualificar es tindran en compte les proves o exàmens, el treball diari

tant a l'aula com a casa, així com l'actitud envers l'assignatura.

-Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que

s'avaluaran, valorant els continguts, la presentació i l'ortografia.



-L'ortografia també es tendrà en compte en els exàmens o treballs i en les

activitats diàries.

-Si un alumne té una avaluació suspesa (mínim amb un 3), i la mitjana amb la

resta d’avaluacions dóna una mitjana igual o superior a 5 no haurà de recuperar

a juny.

La qualificació es calcularà de la següent manera:

- Avaluació final: Prova escrita: 60%
- Procediments (activitats): 30%
- Actitud, participació…: 10%

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé
presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament
preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de
salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de
l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar
les proves escrites de forma presencial al centre.

6.3.- Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer

els objectius i els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges.

En les àrees de llengües, l’avaluació s’organitzarà a través d’activitats

comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i d’expressió,

d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es valoraran

els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió lingüística.

Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la

valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les

estratègies d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a

gaudir dels nous aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no

sigui l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures

s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les

dificultats i s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges

imprescindibles per continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han

de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al



procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

● Seguiment diari de la feina a classe.

● Valoració de treballs individuals i col·lectius.

● Realització de proves orals i escrites.

● Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

L'alumnat serà informat al començament del curs de la manera en què serà

aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de

ser avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua"

haurà de ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa,

quant a continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol

moment (el coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són

aliens a la recurrència i a la referència de molts dels seus elements); per altra

banda, com a "continuada", és a dir, l'activitat quotidiana formarà part de

l'avaluació de l'alumnat.

L’avaluació es basa en els continguts programats, i es fomenta en els progressos

individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal: oral i

escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat en la

realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en

l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

Procediments de recuperació

Procediments de recuperació (Llengües)

No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només n’hi haurà
en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.
Nota mínima per fer mitjana (avaluació): mínim un 3 de cada matèria.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les



decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes
i les famílies seran convenientment informades de les dates de recuperacions i de quins
són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

Procediments de recuperació( Geografia i història)

No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només n’hi haurà
en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.
Nota mínima per fer mitjana (avaluació): mínim un 3.

Examen de continguts durant el mes de juny (si la mitjana no ha sortit aprovada)

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes
i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són
els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.4 Criteris i procediments de recuperació de pendents i alumnes

repetidors.

Matèries pendents

2n ESO PMAR Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de març.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de
programes especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

-En el cas que algun alumne volgués recuperar les Ciències Socials de
cursos anteriors, per a millorar el seu expedient acadèmic, es farà un pla
de treball i un examen a la convocatòria pertinent.

La nota de recuperació de pendent serà com a molt un 5.

Seguiment repetidors

3r ESO Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que
apareixen a la PGA.



6.5. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7.- Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de

maig de 2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o

lectures també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes

transversals sempre que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament a les aules en

qualsevol dels escenaris, arrel de la situació de confinament, és el de la salut.

Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una comissió de salut que podrà

coordinar l’enfocament que des dels diferents departaments didàctics se’n podrà

fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua

castellana i literatura insistirà al començament de cada classe en les mesures

higièniques que s’han de mantenir per garantir la no propagació del coronavirus:

posar-se la mascareta, garantir certa distància de seguretat amb altres

individus, rentar-se freqüentment les mans, saludar amb els colzes o els peus...

Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar

el tema sanitari:

-Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’Ebola, la grip, el

xarampió...)

-Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

-Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i

amb un enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

-Cercles de diàleg per tractar els sentiments de l’alumnat durant el

confinament i en el cas que hagin pogut tornar a les aules.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.
Tractament de les competències clau a les matèries

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques



és la competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del

llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és

important que els alumnes treballin, per una banda, la competència oral

d’expressió i comprensió d’idees i d’opinions i, per una altra, la competència

escrita entesa com a producció. Així, la competència en comunicació lingüística

suposa parlar i escoltar, llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir d’aquests

sis procediments, els continguts han d’anar adreçats a l’adquisició d’aquelles

habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos orals i

escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb correcció gramatical,

ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és exclusiva de les

matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La competència

digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a més

de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i la

comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així,

saber llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i

interpretar les informacions que arriben per suports digitals. Però també la

competència digital suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels

professors i dels alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la

cooperació i també l’autoaprenentatge, motiu central de la competència

d’aprendre a aprendre, que s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i

la gestió d’aquestes per al desenvolupament d’aprenentatges de forma

autònoma. Suposa partir dels coneixements previs i, amb la utilització dels

recursos i mitjans a l’abast de l’individu, desenvolupar nous aprenentatges i

coneixements lingüístics que li permetin donar resposta a les necessitats que se

li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer de totes les competències, ja

que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç d’ampliar i aplicar els seus

coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també en la resolució de

situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un procés de

formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús

adequat i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la

recerca selectiva d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les

noves tecnologies que ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu

i estratègic de la llengua. Aprendre llengua contribueix directament al

desenvolupament de les competències socials i cíviques, que es poden definir



com el conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la convivència, el

respecte i la capacitat d’entendre’s en les societats democràtiques, en el sentit

que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els altres, a negociar, a

aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està vinculat, així,

amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda l’alumne

a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i

estereotips, aquesta competència està plenament adquirida en el moment en

què els alumnes reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat

d’eradicar-los. Entendre les dimensions multiculturals de la nostra societat dins

un món globalitzat també implica el reconeixement de les que ens són pròpies i

de l’aportació de la nostra cultura a l’entorn. També les competències socials i

cíviques suposen comprendre els codis de conducta i els usos generalment

acceptats a diferents societats i entorns, per exemple al món laboral. En aquest

punt, allò social convergeix amb la competència que té a veure amb el sentit

d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de forma sintètica, com

l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada amb qüestions

com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscs, l’habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament de les

oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç, tant

oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no

lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on

els alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar,

convèncer, resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar

propostes pròpies i alienes, que es poden treballar tant de forma individual com

cooperativa. Els alumnes, així, adquireixen les eines que els han de permetre ser

agents de canvi en benefici de la societat. Finalment, la competència que es

refereix a la consciència i les expressions culturals ha de permetre que els

alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera crítica les manifestacions

culturals i artístiques. Suposa el domini de les destreses necessàries per a

l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa. Amb la lectura

de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la capacitat

d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extraure’n temes i

tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de



les vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de

forma essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau.

Òbviament, no totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge,

però, fins i tot, una competència com la matemàtica es pot abordar a les classes

de llengua. Si bé és cert que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la

matèria, sí que té un paper rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre

la complexitat de les combinacions sintàctiques, ja que és necessari un

raonament lògic al voltant del qual s’estructuren les matèries científiques. En les

societats modernes, l’aprenentatge de llengües només té sentit si la seva

finalitat és fer ciutadans competents lingüísticament que puguin resoldre

situacions i problemes de la vida quotidiana. I això no s’aconsegueix amb un

enfocament teòric centrat únicament en els continguts. En aquest sentit, les

competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

COMPETÈNCIA

CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació

lingüística

Llengua catalana i castellana

- Domini de les destreses bàsiques:

- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió  de

textos orals de diferent tipologia -mitjans de

comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva de

textos de diferent tipologia: literària i no

literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb

coherència, cohesió, adequació i correcció

(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text

ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de

les normes reguladores dels intercanvis

comunicatius. Estudi dels registres lingüístics

per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en

qualsevol situació comunicativa.

Geografia i història



- — Adquisició del lèxic adequat mitjançant la

pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.

— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses

comunicatives a l’hora de llegir, escriure, parlar, escoltar i

conversar.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

Llengua catalana i castellana

- Treure la seva mitjana a partir dels percentatges

establerts al full de presentació de l’assignatura.

Geografia i història

— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds,

percentatges, taxes, escales) per analitzar i

descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i

interpretar mapes.

— Associació de l’aparició de noves tecnologies i

avenços científics a la millora de les condicions

de vida al llarg de la història.

Competència

digital

Llengua catalana i castellana

- Treballs de recerca d'informació per realitzar

comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.

- Entrega de treballs en format digital.

- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA, CANVA, POWER POINT, Programa de

presentació de Google.

Geografia i història

— Ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació per cercar, obtenir i processar

informació de manera crítica; és a dir, per

comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l’adequació

i transformar-la en coneixement.

— Creació de continguts digitals en diversos formats (text,

àudio, vídeo, imatges) utilitzant els programes o les



aplicacions que s’adapten millor a les tasques.

— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts

informàtiques i reconeixement dels riscs associats a l’ús de

recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de la

tecnologia digital.

Aprendre a

aprendre

Llengua catalana i castellana

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè

serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies

per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes

per a la realització de treballs.-

Geografia i història

— Coneixement dels processos per al propi

aprenentatge partint del que sap, del que

desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li

interessa.

— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una

tasca (pensar abans d’actuar), supervisar el propi treball

(analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats

obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons

resultats o modificar-lo si els resultats no han estat bons).

— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir

sentir-se protagonista del procés i el resultat de

l’aprenentatge a partir de metes realistes.

— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la

curiositat per aprendre a partir d’experiències vitals

prèvies.

Competències

socials i cíviques

Llengua catalana i castellana

- Treball en grup i cooperatiu.

- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.

- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.

- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.



Geografia i història

— Comprensió dels processos socials i culturals de

caràcter migratori en un món globalitzat.

— Organització de debats en els quals es respectin les

diferències i se superin els prejudicis, a fi de manifestar

solidaritat i participar en la presa de decisions de forma

democràtica.

Sentit d’iniciativa i

esperit

emprenedor

Llengua catalana i castellana

- Elaboració de projectes.

- A 3r i 4t, treballs en grups d'ampliació.

Geografia i història

— Elaboració de projectes mostrant creativitat i

imaginació a l’hora de planificar-los, analitzar-los,

organitzar-los i gestionar-los, tant de forma

individual com col·lectiva dins un equip.

— Adquisició de pensament crític i de sentit de

responsabilitat.

Consciència i

expressions

culturals

Llengua catalana i castellana

- Lectura d'obres literàries.

- Representacions teatrals.

- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana, catalana i

universal.

Geografia i història

— Identificació de la relació entre manifestacions

artístiques i culturals i societat, la qual cosa implica

prendre consciència de l’evolució del pensament, dels

corrents estètics, de les modes i dels gusts.

— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre

cultures i societats.

— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents

manifestacions culturals i artístiques com a font

d’enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes

manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels



pobles.

9. -Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1.- Plans d'actuació

EL PMAR és una mesura específica d'atenció a la diversitat. En aquests

programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització

dels continguts, activitats pràctiques... amb la finalitat que els alumnes puguin

obtenir el títol de graduat en ESO.

Els beneficis de treballar en grups reduïts són nombrosos: el professor pot

dedicar més temps a cada alumne, és a dir, hi ha una atenció més

individualitzada, és més fàcil poder respectar el ritme d'aprenentatge de cada

un, facilita la participació; en definitiva, l'atenció a la diversitat es veu afavorida.

Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs

de cursos anteriors tant dels nostres alumnes com del que provenen de primària.

Amb aquesta informació, cada professor prepara la seva adaptació.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de

consecució dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les

competències bàsiques. Els professors d'aquests alumnes seran els responsables

de l'elaboració i seguiment de les adaptacions curriculars significatives seguint

les indicacions del Departament d'Orientació. El professor titular és el

responsable de dur a terme l'ACI.

És important no oblidar als nouvinguts. Durant els curs pot haver alumnes que

s’incorporin tard al sistema educatiu de les Illes Balears i que poden presentar

un desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A

vegades han d’aprendre la llengua catalana o la llengua castellana, o les dues

per comunicar-se i per aprendre. L'ensenyament en català ho tenen cobert amb

el PALIC. No així en castellà, que els hem d'atendre a la classe ordinària. Aquest

fet, afegit als diferents ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de

mesures organitzatives i metodològiques, com, per exemple, la preparació de

fitxes de material de primària i de castellà com a segona llengua.



El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.

Els alumnes repetidors que en el curs anterior no hagin superat les assignatures

d’Àmbit i els que han promocionat sense haver superades rebran un seguiment

individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i, en conseqüència, poder

ajudar-los a superar-les.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents

mesures:

- Mesures ordinàries de suport:

a) Les adaptacions curriculars no significatives, són les modificacions dels

elements del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius

generals ni de les competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum, són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements

organitzatius, als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents

de l’adaptació curricular són els objectius generals i les competències bàsiques

de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos

precedents.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

A l’hora de redactar aquesta programació no tenim cap activitat complementària

prevista per aquest curs.



11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat

d’atendre a l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al

departament de castellà es prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin

l’adquisició dels objectius específics de l’assignatura pels alumnes que presenten

alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de

castellà entregarem llibres de text físics per les persones que presentin

mancances econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem,

a més, amb l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra

portàtil o bé de targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però

amb mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari

o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que

el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb discapacitat o amb

necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu, les

mesures que es prendran seran les ordinàries (veure apartat 9).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.  Llengua Catalana i Literatura 4t ESO

0. INTRODUCCIÓ

El departament de Llengua Catalana i Literatura per al curs 2021/2022 està format

per les professores següents: Eulàlia Carbonell, cap d'estudis; Catalina Deyà Simonet,

cap de departament; Maria Contestí; Isabel Comas, professora; Laura Picó, professora

Ester Cáceres, professora.

Eulàlia Carbonell és cap d'estudis (15 hores) i impartirà les classes de llengua i

literatura al grup de 4t d'ESO (3’5 hores).

Catalina Deyà Simonet és cap de departament (3 hores) impartirà les classes de

llengua i literatura a 2 grups de 4t d'ESO (10,5 hores) i l’àmbit sociolingüśitic de

3rPMAR (9 hores).

Maria Contestí Darder coordinadora del Club de Lectura i Biblioteca (2 hores) i

impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 3r d'ESO (9 hores), un grup

de 4t de PRAQ (3’5 hores) i 5 hores de PALIC.

Isabel Comas impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 2n d'ESO (9

hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores), 2 grups de 1r d’ESO (6 hores), la Comissió

de Normalització Lingüística (1 hora).

Laura Picó, impartirà les classes de llengua i literatura a tres grups de 1r d'ESO (9

hores) i 2 grups de 2n d’ESO (6 hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores) 1 hora de

PALIC.

Ester Cáceres serà professora de 3 grups de 1r d’ESO (9 hores), 3 hores de 2n d’ESO

(9 hores) i una hora de PALIC.

Per a l’elaboració d’aquesta programació se seguirà el Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableixen els currículums de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua Catalana i

Literatura.

Les reunions de departament es duran terme els dilluns a 5a hora i sempre que sigui

necessari es convocarà una reunió extraordinària.
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1. Seqüenciació de continguts per cursos

Quart curs

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:

àmbit personal, acadèmic, social i àmbit laboral.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Observació i comprensió del sentit global de debats, col·loquis, entrevistes i converses

espontànies de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les normes

bàsiques que regulen la comunicació.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la

producció de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic i dels

instruments d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals.

Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la comunicació

oral que regulen les converses espontànies i altres pràctiques discursives orals pròpies

dels mitjans de comunicació. El debat.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb l’àmbit

personal, acadèmic, social i laboral.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius, descriptius,

instructius, expositius, argumentatius i dialogats.

Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies
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de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos escrits:

planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i revisió.

Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma

de comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a instrument

d’enriquiment personal i professional.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents

categories gramaticals, amb especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de

determinants i als pronoms.

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes verbals

en textos amb diferent intenció comunicativa.

Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos, reconeix

aquells que tenen origen grec i llatí, i explica el significat que aporten a l’arrel lèxica i

la seva capacitat per a la formació i creació de noves paraules.

Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i

expressions en el discurs oral o escrit.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre la

normativa i l’ús no normatiu de les paraules i interpretació de les informacions

lingüístiques que proporcionen els diccionaris de la llengua: gramaticals, semàntiques,

registre i ús.

Les relacions gramaticals

Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració simple i la

composta, de les paraules que relacionen els diferents grups que en formen part i dels

seus elements constitutius.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals, reconeixement
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del seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura per obtenir una

comunicació eficient.

El discurs amb especial atenció als discursos expositius i argumentatius.

Observació, reflexió i explicació de l’ús de connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals (substitucions pronominals) com

lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims).

Les varietats de la llengua

Coneixement dels diferents registres i factors que incideixen en l’ús de la llengua en

diferents àmbits socials i valoració de la importància d’utilitzar el registre adequat

segons les condicions de la situació comunicativa.

Llengua i societat

Coneixement i reflexió de la variació lingüística: geogràfica, social, funcional i

històrica.

Coneixement de la llengua estàndard i el registre formal. Comprensió del procés

d’estandardització.

Coneixement i reflexió de llengües de l’Estat espanyol i normativa legal.

Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües a les Illes Balears.

Coneixement i reflexió de les llengües d’Europa, estudi de la planificació i dels

processos de normalització en aquests països.

Coneixement i observació envers la situació sociolingüística actual.

Coneixement i descripció dels aspectes més elementals de la situació sociolingüística i

legal de les llengües de l’Estat espanyol.

Coneixement de les normes que regulen la relació democràtica entre parlants de les

diverses llengües de l’Estat.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil com a

font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el

desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la seva autonomia

lectora.

Introducció a la literatura a través dels textos.
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Aproximació a les obres més representatives de la literatura catalana dels segles XIX i

XX als nostres dies a través de la lectura i explicació de fragments significatius i, si és

el cas, d’obres completes.

Creació

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, i

utilització de les convencions formals del gènere seleccionat amb intenció lúdica i

creativa.

Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs adequats.

2. Objectius específics de l'àrea.

La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que

sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i

correctament la llengua catalana.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa
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i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.
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17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques

Durant aquest curs 2021-22 es continuarà fomentant el treball per projectes com a

proposta educativa, en la mesura que sigui possible. Es tracta del treballar amb una

metodologia innovadora i multidisciplinar. A nivell de centre es proposaran un o més

projectes que es faran coordinadament amb altres departaments. A més, en tots els

nivells, es disposarà de dispositius digitals (a 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO

Chromebooks; i 4t d’ESO, tauletes).

Els departaments de Llengua catalana i de llengua castellana treballen en un

currículum integrat de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i

que, alhora, faci que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben

d’una llengua per l’altra. Per aquest motiu planificam l’ensenyament de les llengües

del currículum de manera coordinada.

El currículum preveu el treball en competències. Per això cal seguir una metodologia

que tengui com a finalitat que els alumnes siguin competents. Per això, els criteris

metodològics parteixen d’aquest punt i se centren en quatre factors: l’alumnat, els

objectius, el professorat i les activitats.
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ALUMNAT

Es realitzarà un diagnòstic inicial que permeti conèixer quin és el punt de partida

a nivell de coneixements, habilitats o valors dels alumnes, a partir dels quals es

podrà seguir al màxim el seu ritme d'aprenentatge i de maduració.

Durant les classes se cercarà afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a

l’aula que faciliten atendre la diversitat.

La motivació comporta la implicació de l’aprenent en el procés

d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa de decisions i

interessar-se en l’assoliment dels objectius.

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu

propi aprenentatge. Han de desenvolupar la capacitat de treball autònom i que

implicar-se en l’autoavaluació, reconèixer que els aprenentatges de llengua que

realitzen són útils i que les activitats que realitzen tenen sentit i s’encaminen a la

consecució dels objectius.

Esperam dels alumnes que segueixin les directrius del professorat, que participin

activament en les activitats, que cooperin en la realització de les tasques i en el

desenvolupament del procés global d’ensenyament/ aprenentatge.

OBJECTIUS

Tenint en compte la diversitat de l'alumnat, la consecució dels objectius serà diferent,

sense oblidar mai els mínims. Es treballaran des del començament tots els aspectes

bàsics de la llengua escrita, el lèxic, la gramàtica, la literatura, la sociolingüística i

l’expressió oral, ja que és un dels punts febles de l’alumnat.

Es donarà un enfocament comunicatiu i funcional a l'àrea, ja que el llenguatge és la

base del desenvolupament integral de la persona, facilita el coneixement de l'entorn

sociocultural i és l'instrument indispensable per al procés d'aprenentatge. Potenciarem

les quatre destreses bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure; i es farà servir una
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metodologia activa que tengui en compte la diversitat quant a capacitats, interessos i

necessitats.

Per tot això, quant a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes

fonamentalment comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne utilitzi la

llengua, tant per parlar com per escriure, escoltar i llegir. Aquest enfocament exigeix

de la nostra part un esforç per abandonar el costum de monopolitzar el discurs,

donant a l'alumne la possibilitat que sigui qui esdevingui el protagonista. L'aprenent

ha de ser el centre.

L'aula ha de ser considerada com un espai d'aprenentatge quasi total. Tant els

alumnes com els professors haurien de convertir en habitual el fet d'aprofitar per

l'aprenentatge totes les situacions que es produeixin dins l'aula.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els objectius

procedimentals, se seguirà el següent procés:

-Observació, lectura i audició de textos de diversos tipus, models, registres…

-Anàlisi dels textos.

-Planificació i producció de textos propis.

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes relacionats amb

l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar amb la paraula, la relació

amb els altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en un mateix per

emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies d’aprenentatge

individuals, l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la tria adequada

d’activitats d’aula.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; s’aprofitaran les situacions orals que

crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de lectures, de

notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats, col·loquis,

grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una notícia, dramatitzar una situació, etc).

La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les
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competències bàsiques. Entenem la lectura de textos literaris no sols com a font de

nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que permet l’apropament a

la ficció, a l’estètica i a l’art literari. A través de les obres de la literatura es pot

potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, ampliar el repertori lèxic, crear opinions,

comprendre dimensions de la cultura pròpia i de les altres, estructurar el

pensament. També pot ajudar a desenvolupar l’actitud crítica, la fantasia i el gust

estètic i pot permetre crear a l’aula contextos favorables per al debat literari i

l’activitat creativa.

Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, mantenint les

distàncies o mitjançant l’ús de l’aula virtual, dins del qual s’optimitzen les capacitats

d’aprendre i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es millora el

rendiment i es comparteixen responsabilitats. Es tracta d’assolir alhora objectius

d’equip i de millorar el clima del grup quant a eficàcia i la convivència. La

participació i la cooperació faciliten també el desenvolupament d’habilitats socials

bàsiques.

En la situació derivada de la pandèmia i les mesures de seguretat que s’han de

seguir, es veurà reduït i modificat el treball cooperatiu entre els alumnes. De tota

manera, sempre que sigui possible, es farà servir aquesta metodologia ja que el

treball per projectes/tasques la llengua es converteix en eina i matèria alhora.

Les quatre habilitats s’usen durant el desenvolupament: l’alumne llegeix per

consultar, per obtenir criteris lingüístics, per prendre notes, per reflexionar, per

imaginar solucions, per proposar iniciatives...; escriu per resumir el que ha llegit,

per aprendre a escriure, per recollir el que s’ha dit, per guiar el que dirà, per

plasmar el que vol, per manifestar el que pensa...; escolta per comprendre unes

regles, per participar en un debat, per esquematitzar unes idees, per seguir una

lectura en veu alta...; parla per comunicar una reflexió, per llegir el que ha escrit,

per comentar el que han escrit els altres, per valorar el que s’ha fet…

Els processos que genera la consecució de les tasques de la programació es

corresponen plenament amb els que configuren una activitat d’aprenentatge

cooperatiu:

• Posar-se d’acord sobre el que s’ha de realitzar.
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• Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.

• Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.

• Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris

preestablerts, ja sigui pel professor o pel mateix grup.

• Valorar en grup els resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

PROFESSORAT

El paper del professor o professora al centre no pot ser el de simple informador.

Més aviat les seves funcions s'han de dirigir cap a:

- motivació, assessorament, orientació i ajuda dels alumnes

El professorat no és només l’expert, també el mediador i el motivador del procés

d’ensenyament/aprenentatge.

- proposta d’activitats

- Proposar activitats per a la pràctica dels coneixements adquirits.

- Orientar les activitats d’aula (inclosa aula virtual) i proposar actuacions d’abast

més ampli en una organització flexible i dinàmica.

- Individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat.

- negociació argumentada del procés didàctic

- transmetre informació, actituds positives envers l’aprenentatge i valors per a la

convivència.

- Promoure la reflexió sobre les activitats

- avaluació tot el procés d'aprenentatge.

- Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que permetran

l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi

aprenentatge.

- Valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera adequada una avaluació

formativa i continuada

- Dur a terme l'elaboració de conclusions.
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Tot el que hem dit s'ha d'entendre sense perjudici de la manera personal d'ensenyar

que tingui el professor/-a i de la seva llibertat de càtedra, però aquesta tampoc s'ha

d'entendre com una llicència que permeti obviar la programació.

ACTIVITATS

Activitats diverses. Treballarem d'una forma activa realitzant moltes activitats el

més variades possibles i procurant que un percentatge considerable de les quals es

faci en grup, en cas que sigui possible i seguint les mesures de seguretat

establertes al Pla de Contingència, ja que creiem que és la millor manera de posar

en pràctica l'ús de la llengua, que és un dels principals objectius. Per a les activitats

relacionades amb l'estudi literari utilitzarem poemes musicats i material audiovisual

sempre que sigui possible.

Les activitats didàctiques que es duguin a terme hauran de tenir les següents

característiques:

-Estar organitzades i seleccionades acuradament

-Afavorir l'aprenentatge constructiu i significatiu dels alumnes.

-Possibilitar l'aprenentatge funcional.

Les activitats han de ser útils i multidisciplinars, han de potenciar l'autoestima i

adequar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. A més, han de preveure l'ús dels

mitjans audiovisuals i informàtics, permetre el treball en grup i l’organització en

tallers. Finalment, han de ser motivadores.

Les activitats, summament pràctiques, ajudaran l'alumne a desenvolupar les

capacitats bàsiques de comprensió verbal, de raonament lògic, de recerca i selecció

d'informació i de valoració crítica, i el conduiran a l'aprenentatge de continguts

sobretot procedimentals i actitudinals.

Tot i això, no s’exclou la realització d'activitats per habituar els alumnes a potenciar

l'ús dels mecanismes de la memòria.
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Es primaran, en definitiva, les feines fetes individualment o en grup, i lliurades o

corregides puntualment; les lectures, que fomentaran la comprensió i iniciació a la

crítica; i els controls, que podran ser en ocasions d'autoavaluació i de coavaluació.

- Materials i recursos didàctics.

Materials didàctics

4t ESO

Llibre de text Els professors donaran el material necessari a cada alumne al llarg
del curs:

- No faig faltes! Reforç de llengua, ed. Castellnou
- Llibreta de narracions (la mateixa del curs passat)
- Llibreta de dictats (la mateixa del curs passat)
- Material fotocopiat

Llibres de lectura 1r trimestre: La cosina gran, de Laura Gost Ed. Lleonard Muntaner

2n trimestre: pendent de concretar

Quadern de classe Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a
la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial
cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

 El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la
primera pàgina.

 Has de posar data cada dia.
 Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
 Ha d'estar net i amb marges.

Carpeta per guardar tot el material de l’assignatura. Durant aquest
curs i atenent a les circumstàncies que estam vivint, et recomanam
tenir sempre el material de català a casa i dur-lo al centre el dia que
tenguis les classes de català.

Altres recursos Dossiers, google classroom, blocs, pàgina web, pissarra digital,

material adaptat, Jocs de llengua…

Aula virtual al Google Classroom. L’aula virtual funcionarà com a
complement de les classes presencials: per compartir material i
enllaços amb l’alumnat, realitzar tasques en línia, lliurament de
treballs digitals…

4. Temporalització
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A l’inici del curs, durant la primera setmana, es durà a terme una unitat didàctica 0
(UD 0) d'acollida. En aquesta unitat didàctica es farà la presentació de l’assignatura i
del professorat, es duran a terme activitats de cohesió del grup i d’expressió
emocional, es treballaran les mesures de seguretat i es donarà a conèixer l’aula virtual
i les normes digitals. Al final de la unitat es realitzaran les proves inicials.

Temporització continguts nuclears CURS 4t ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tipus de textos:
- El text narratiu
- El text expositiu (I)

Tipus de textos:
- El text expositiu (II)
- El text argumentatiu

Tipus de textos:
- El text descriptiu
- El text instructiu
- Els textos professionals

Morfosintaxi:
- Els verbs irregulars
- L'oració. Tipus d’oracions i les
funcions sintàctiques
- Els pronoms febles(I)

Morfosintaxi:
- Els pronoms febles (II)
- L'oració composta (coordinació i
juxtaposició)
- Les oracions subordinades
adjectives

Morfosintaxi:
- Les oracions subordinades
substantives
- Les oracions subordinades
adverbials I i II

Ortografia:
- Les grafies a/e en posició àtona
- Les grafies o/u en posició àtona
- La síl·laba, el diftong i el hiat

Ortografia:
- L'accentuació
- La dièresi
- Les grafies s/ss/c/ç/sc/z

Ortografia:
- Les grafies p/b, t/d, c/g
- Les grafies g/j, tj/tg,x/ix, tx/ig
- Les grafies b/v  i la hac
- Les grafies m/n, l/l·l, r/rr

Lèxic:
- Repàs de vocabulari
- La derivació. Els sufixos

Lèxic / Sociolingüística:
- La sociolingüística. Les llengües
d'Europa
- La derivació( prefixos i infixos)
- La composició
- El llibre i la lectura
- Les llengües romàniques

Sociolingüística:
- La varietat estàndard
- El contacte de llengües (I)
- El contacte de llengües (II)

Literatura:
- La Renaixença
- El Modernisme
- L'Escola Mallorquina

Literatura:
- El Noucentisme
- Les Avantguardes
- La prosa del segle XX(I)
- La prosa del segle XX( II)

Literatura:
- El teatre del segle XX
- La poesia a la segona meitat del
segle XX
- La literatura catalana actual

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

a) Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha

d'intentar que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe,

sense que la interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un

temps suficient per a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments,

intervencions espontànies dels alumnes…
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b) Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball

del grup-classe.

c) Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne

l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats

aïllades per a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis

específics d'ortografia, morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió

escrita i oral.

d) La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.

- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluable
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BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, àmbit
acadèmic/escolar i àmbit social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic i laboral, identifica la informació rellevant, determina el tema i
reconeix la intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i la
interrelació entre discurs i context.
1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels mitjans de
comunicació i entre informació i persuasió en missatges publicitaris orals, i identifica
les estratègies d’emfatització i expansió.
1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva i argumentativa, identifica l’estructura,
la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció
comunicativa del parlant.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius i argumentatius, i emet opinions
raonades i les relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de
vista particular.
2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de
paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el
context en el qual apareix...).
2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius de
forma clara, en recull les idees principals i integra la informació en oracions
que es relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.
3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loquis i
converses espontànies, i identifica la informació rellevant, determina el
tema i reconeix la intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així
com les diferències formals i de contingut que regulen els intercanvis
comunicatius formals i els intercanvis comunicatius espontanis.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional
(cooperació, espontaneïtat, economia i subjectivitat) en les converses espontànies.
3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat,
col·loqui o conversa espontània tenint en compte el to emprat, el llenguatge que
utilitza, el contingut i el grau de respecte cap a les opinions dels altres.
3.4. Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en debats,
tertúlies i entrevistes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual, i en
valora de forma crítica aspectes concrets de la forma i el contingut.
3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals pròpies i
alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...)
4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses, to, timbre,
volum...) mirada, posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de temps i ajuda
dels mitjans audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i autoavaluació, a més de proposar solucions per millorar-les.

5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per
transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la conducta.
5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i
transmetre nous coneixements; per expressar idees i sentiments i per
regular la conducta.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el procés
d’oralitat, organitza el contingut, consulta fonts d’informació diverses, gestiona el
temps, transmet la informació de forma coherent i aprofita vídeos, enregistraments
o altres suports digitals.
6.2. Fa intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les similituds i
les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la
llengua en les seves pràctiques orals.
6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
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6.5. Resumeix oralment exposicions, argumentacions, intervencions públiques..., en
recull les idees principals i integra la informació en oracions que es relacionin
lògicament i semànticament.
6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de l’expressió oral,
reconeix en exposicions orals pròpies o alienes les dificultats expressives:
incoherències, repeticions, ambigüitats, impropietats lèxiques, pobresa i repetició de
connectors, etc.

7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les intervencions
orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades i en les
pràctiques discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació.
7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la comunicació
oral.
7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de comunicació i
hi reconeix la validesa dels arguments i en valora críticament la forma i el contingut.
7.3. Participa activament en els debats escolars, i respecta les regles
d’intervenció, interacció i cortesia que els regulen, i utilitza un llenguatge
no discriminatori.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potenciar el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i
la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Comprèn textos de diversa índole i posa en pràctica diferents
estratègies de lectura i autoavaluació de la seva pròpia comprensió en
funció de l’objectiu i el tipus de text, a més d’actualitzar coneixements
previs, treballar els errors de comprensió i construir el significat global del
text.
1.2. Localitza, relaciona i seqüencia les informacions explícites dels textos.
1.3. Infereix la informació rellevant dels textos, n’identifica la idea
principal i les idees secundàries i s’hi estableixen relacions.
1.4. Construeix el significat global d’un text o de frases del text i en demostra una
comprensió plena i detallada.
1.5. Fa connexions entre un text i el seu context, l’integra i l’avalua críticament i fa
hipòtesis sobre aquest.
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1.6. Comprèn el significat de paraules pròpies del nivell culte de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari
per expressar-se amb exactitud i precisió.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos orals.
2.1. Reconeix i expressa el tema, les idees principals, l’estructura i la
intenció comunicativa de textos escrits propis de l’àmbit personal,
acadèmic, social, laboral i de relacions amb organitzacions, i també
identifica la tipologia textual (narració, exposició...) seleccionada,
l’organització del contingut i el format emprat.
2.2. Identifica els trets diferencials dels diferents gèneres periodístics informatius i
d’opinió: notícies, reportatges, editorials, articles i columnes, cartes al director,
comentaris i crítica.
2.3. Comprèn i explica els elements verbals i els elements no verbals i la intenció
comunicativa d’un text publicitari que prové dels mitjans de comunicació.
2.4. Localitza informacions explícites en un text i les relaciona entre si i amb el
context, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.5. Interpreta el sentit de paraules, expressions, frases o petits fragments extrets
d’un text en funció del seu sentit global.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en esquemes, mapes
conceptuals, diagrames, gràfics, fotografies...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o
obres literàries a través d’una lectura reflexiva que permeti identificar valoracions
d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les opinions d’acord i desacord sobre aspectes
parcials o globals d’un text.
3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3 Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol
altra font d’informació impresa en paper o digital i integrar-los en un procés
d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital, diccionaris
de dubtes i irregularitats de la llengua, etc.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,
coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals, etc.
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5.2. Redacta esborranys de textos.
5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat, organitza les idees
amb claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les
normes ortogràfiques i gramaticals.
5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees, estructura...) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i
presentació)
5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la seva pròpia producció escrita, així com la
producció escrita dels companys.
5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal, acadèmic,
social i laboral.
6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptius,
instructius, expositius i argumentatius i s’adequa als trets propis de la
tipologia seleccionada.
6.3. Utilitza diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.
6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, recull les idees principals amb
coherència i cohesió i les expressa amb un estil propi, i evita reproduir literalment
les paraules del text.
6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels textos
treballats.
6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin aparèixer en els
textos: gràfics, imatges, etc.

7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és
capaç d’organitzar el pensament.
7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua,
les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el
seu vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i
precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la lectura i
l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.
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BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen determinades
categories gramaticals en relació amb la intenció comunicativa del text on
apareixen, amb especial atenció a adjectius, determinants i pronoms.
1.1. Explica els valors expressius que adquireixen alguns adjectius,
determinants i pronoms en relació amb la intenció comunicativa del text on
apareixen.

2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes verbals en
relació amb la intenció comunicativa del text en el qual apareixen.
2.1. Reconeix i explica els valors expressius que adquireixen les formes
verbals en relació amb la intenció comunicativa del text en el qual
apareixen.

3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves
possibilitats de combinació per crear noves paraules, i n’identifica aquells que
procedeixen del llatí i grec.
3.1. Reconeix els diferents procediments per a la formació de paraules noves i
explica el valor significatiu dels prefixos i sufixos.
3.2. Forma substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres
categories gramaticals i empra diferents procediments lingüístics.
3.3. Coneix el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen grecollatí i els
utilitza per deduir el significat de paraules desconegudes.

4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en funció
de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit en què apareixen.
4.1. Explica tots els valors expressius de les paraules que guarden relació amb la
intenció comunicativa del text on apareixen.
4.2. Explica amb precisió el significat de paraules i usa l’accepció adequada en
relació amb el context en el qual apareixen.

5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta, en paper
o en format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i per
progressar en l’aprenentatge autònom.
5.1. Empra els diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format
digital, resol eficaçment els dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i
progressa en l’aprenentatge autònom.

6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per reconèixer
l’estructura de les oracions compostes.
6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes
mitjançant connectors i altres procediments de substitució per evitar
repeticions.
6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i semànticament un
enunciat, així com els elements que s’agrupen entorn d’aquesta.
6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el substantiu i
alguns adverbis amb oracions de relatiu, substantives i adverbials respectivament,
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transforma i amplia adjectius, substantius i adverbis en oracions subordinades i les
insereix com a constituents d’una altra oració.
6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a l’observació,
reflexió i explicació sintàctica.

7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes de comprensió i
expressió de textos orals i escrits i per a la revisió progressivament autònoma dels
textos propis i aliens.
7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits i aplica correctament les
normes ortogràfiques i gramaticals i reconeix el seu valor social per obtenir
una comunicació eficient.

8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb especial
atenció les estructures expositives i argumentatives per utilitzar-les a les seves
produccions orals i escrites.
8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals, amb
especial atenció a les expositives i argumentatives, i les utilitza a les
pròpies produccions orals i escrites.
8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen els diversos
usos lingüístics: tema, propòsit, destinatari, gènere textual, etc.
8.3. Descriu els trets lingüístics més excel·lents de textos expositius i argumentatius
i els relaciona amb la intenció comunicativa i el context en el qual es produeixen.
8.4. Reconeix en un text, i utilitza a les produccions pròpies, els diferents
procediments lingüístics per a l’expressió de la subjectivitat.

9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpies orals i
escrites els diferents connectors textuals i els principals mecanismes de referència
interna, tant gramaticals com lèxics.
9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohesió
textual.
9.2. Identifica, explica i usa diferents tipus de connectors de causa, conseqüència,
condició i hipòtesi, així com els mecanismes gramaticals i lèxics de referència
interna que proporcionen cohesió a un text.

10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits
socials i valorar la importància d’emprar el registre adequat en cada moment.
10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en funció de
la intenció comunicativa i del seu ús social.
10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat en cada situació
comunicativa i l’aplica en els seus discursos orals i escrits.

11. Reconèixer els aspectes més elementals de la situació sociolingüística i legal de
les llengües de l’Estat espanyol.
11.1. Reconeix els conceptes que tenen relació amb els fenòmens de
contacte de llengües: bilingüisme i conflicte lingüístic.
11.2. Coneix les lleis bàsiques que regulen la situació sociolingüística de les
llengües de l’Estat espanyol.
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12. Apreciar les normes que regulen la situació democràtica entre parlants de les
diverses llengües de l’Estat.
12.1. Coneix la normativa que regula la situació democràtica entre parlants de les
diferents llengües de l’Estat.

13. Manifestar actituds de respecte cap a les llengües i els seus parlants i fer ús dels
drets lingüístics.
13.1. Desenvolupa actituds lingüístiques respectuoses.
13.2. Comprèn que els parlants són els protagonistes de la situació
sociolingüística i participen activament en el procés de normalització o de
substitució lingüística.

BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres literàries
properes als seus gustos i aficions.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, en resumeix el contingut,
n’explica els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta
com a experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.

2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió mitjançant l’observació,
l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses manifestacions artístiques
de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2 Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a
un mateix tòpic, mitjançant l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts
de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font
d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar
mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma
progressivament autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament l’expressió
corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

dels altres.

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XIX als nostres dies i
reconèixer la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què pertany i
relacionar el seu contingut amb el context sociocultural i literari de l’època, o
d’altres èpoques, i expressar la relació existent amb opinions personals raonades.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de la
literatura del segle XIX als nostres dies, n’identifica el tema, en resumeix el
contingut i n’interpreta el llenguatge literari.
4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet opinions personals
raonades.

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere,
amb intenció lúdica i creativa.
5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats, segueix
les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació
capaç d’analitzar i regular els sentiments.

6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per fer un treball
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, a
més d’adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la
informació.
6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per
desenvolupar per escrit, amb rigor, claredat i coherència, un tema
relacionat amb el currículum de literatura.
6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals
i crítics sobre les obres literàries i les expressa amb rigor, claredat i coherència.
6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per dur a terme els seus treballs acadèmics.

S’han marcat en negreta els criteris i estàndards d’avaluació que es consideren

essencials.

Basant-nos en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que marca el

currículum, adaptant-los al perfil de l’alumnat del nostre centre, els concretam en els

termes següents:

Mínims exigibles en acabar 4t d’ESO

Es consideraran criteris mínims per a 2n cicle d'ESO:

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins

l'aula, com a les tasques encomanades a casa.

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant
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oralment com per escrit.

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a

terme.

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el

professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.

5. Exposar oralment un tema, després d'una planificació prèvia, de manera lògica i

ordenada i amb el llenguatge adequat a la intenció i a la situació comunicativa.

6. Llegir amb fluïdesa atenent a l'entonació i als signes de puntuació.

7. Produir textos escrits de tipologia diferent, amb ús de distintes tècniques de

comunicació, amb adequació, correcció, coherència i ben cohesionats a la situació

comunicativa.

8. Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració, complements, pronoms,

morfologia nominal i verbal).

9. Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques

i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.

10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals

per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i millora dels propis.

11. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els elements

estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi apareixen i emetre

una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.

12. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i

procediments retòrics estudiats.

13. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la

història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context cultural,

social i històric on es desenvolupen.

14. Identificar els principals dialectes de la llengua catalana i integrar-los en una

concepció globalitzadora de la llengua.

15. Identificar, localitzar i descriure fenòmens de contacte de la llengua catalana amb

altres llengües.

16. Reflexionar sobre l'observació de diferents actituds lingüístiques en situacions

escolars i exteriors a l'àmbit escolar.

17. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.

18. Llegir les lectures proposades per al curs.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

19. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura formal.

6.3. Criteris de qualificació per nivells

La qualificació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els criteris de qualificació de les matèries són referent

fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el

de la consecució dels objectius.

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que

s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través

d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i

d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es

valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la

valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies

d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous

aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu.

Els pares i mares o tutors han de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i

les decisions relatives al procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L'avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

a) Seguiment diari de la feina a classe.

b) Valoració de treballs individuals i col·lectius.

c) Realització de proves orals i escrites.

d) Lectures.
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Totes aquestes activitats apareixeran recollides en un dossier realitzat per l'alumne i

serà la base per a l'avaluació. L'alumnat serà informat al començament del curs de la

manera en què serà aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada.

Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui funcionalitat, haurà de

quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de ser entesa en un doble

sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a conceptes i procediments, el

coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el coneixement de la

llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència i a la referencialitat

de molts dels seus elements); per altra banda , com a "continuada", és a dir,

l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

La qualificació per nivells es farà de la següent manera:
1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada en
els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal:
oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat en la
realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en
l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix
amb el dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el
lliurament de la tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.

2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a) 70%: exàmens teòrics i pràctics, lectures obligatòries i proves orals.

b) 20%: tasques, treballs, dictats...
c) 10%: actitud, comportament, participació, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per
falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran
avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar
lectures voluntàries. Aquestes lectures voluntàries, comptaran 0,25 cadascuna, nota
que que se sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4
lectures per trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls
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facilitarà a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de
presentar una tasca que demostri que la lectura s’ha realitzat i, si el professor ho
creu convenient, es podrà fer una prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne
ha llegit la lectura.

5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua. Per
aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit , com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix,
també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota d’exàmens de recuperació no podrà ser superior a un 5.

9. Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes d’abril.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

10. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria
que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
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símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de
presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar
les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma
presencial al centre.

6.4. Procediments d'avaluació

En aquest aspecte, ha de facilitar el control, la detecció d'errades i la correcció de:

La intervenció del professor com a organitzador de les activitats d'aprenentatge.

L'adequació dels materials, activitats i metodologies als objectius proposats.

La coordinació de l'equip de professors.

I, en general, la pertinència dels continguts que conformen el currículum.

Aquesta avaluació dels processos d'aprenentatge, i en darrer terme de la mateixa

programació necessita de la participació dels alumnes. No basta amb exposar-li què i

com es pretén que millorin la seva competència comunicativa, sinó que s'ha de

discutir les raons que ens han conduït al model de programació que presentem, estar

oberts a possibles crítiques i suggeriments, i abandonar possibles activitats que no

donin resultat, o incorporar variants que ells, els alumnes, puguin proposar. És

convenient realitzar alguna sessió de valoració de la feina realitzada al final de cada

trimestre per estudiar el funcionament parcial de la programació, examinant punt per

punt els encerts i les errades l'origen de les quals se sospiti que no estigui ni en els

discents ni en els docents. A més, recordar amb insistència la raó, la causa del que

s’està fent en cada moment té molta importància.

L’avaluació serà contínua i diferenciada, com s'ha dit abans, i es durà a terme a

través dels següents mètodes i activitats:

- Seguiment diari de la feina a classe.

- Valoració de treballs individuals i col·lectius.

- Realització de proves orals i escrites.

Per consultar el seguiment d’alumnes repetidors vegeu PGA

6.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents

Els criteris i els procediments de recuperació de les matèries pendents de cursos

anteriors (1r, 2n o 3r d'ESO) són un dels següents:

- Aprovar la 1a i 2a avaluació del curs vigent i/o aprovar el curs actual. Queden
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exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes especials com:

ALTER, formació professional bàsica  i d'altres.

- Aprovar la prova de pendents que es farà durant el tercer trimestre.

Per consultar el calendari i seguiment dels alumnes que duen assignatures pendents

vegeu la PGA.

6.6. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades, organització o

participació en jornades de solidaritat internacional...) relacionades amb temes

transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures també

pot anar encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals.

Durant el curs 21/22 es treballarà la promoció de la salut a través de lectures,

comprensions lectores/orals i del treball de la tipologia textual.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les

habilitats i a les actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els

coneixements adquirits (saber) amb la capacitat de fer de cada un (saber fer) per

actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a més el saber ser i el saber

estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors,

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb

eficàcia.

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que,

al mateix temps que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la

capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida, tot integrant i vinculant el que se sap en

situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit

competències claus, la primera de les quals és la competència en comunicació

lingüística.

La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de
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comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’organització i regulació

del propi pensament, de les emocions i dels comportaments.

Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees,

manifestar opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i

compartir criteris, construir un discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar,

llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar plenament. D’altra banda, llegir i

escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, relacionar-la i

interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació

literària. Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del

llenguatge i tenir a l’abast els recursos expressius adequats al context, als destinataris

o interlocutors i a la intenció comunicativa. Possibilita l’ús funcional de la llengua i

desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds positives envers un

mateix, els altres i la societat.

El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el

desenvolupament de la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el

llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social, contribueix de manera decisiva

al desenvolupament de tots els aspectes que conformen la competència en

comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara

que s’adquireixin des d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al mateix temps, a augmentar la

competència sobre l’ús del llenguatge en general.

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció comunicativa, però

també per adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d’instrument de

comunicació, és un mitjà de representació del món i és la base del pensament i del

coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el

llenguatge es relaciona directament amb la competència bàsica d’aprendre a

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt

de coneixements conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat

per analitzar, contrastar, ampliar i reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs

mecanismes gramaticals; substituir elements de l’enunciat per altres de

gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per expressar una

mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los, etc.) que s’adquireixen en relació amb
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les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar

l’aprenentatge lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua.

D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre

problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions

del llenguatge és regular i orientar la nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició

d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la iniciativa personal i en la

regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un

instrument de comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al

tractament de la informació i competència digital perquè proporcionen coneixements i

destreses per a la recerca i selecció d’informació rellevant d’acord amb diferents

necessitats, així com per a la seva reutilització en la producció de textos orals i escrits

propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions requerirà, per

exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència

digital. A això hi contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports

electrònics en la composició de textos de manera que puguin acomplir-se més

eficaçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,

execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts bàsics

d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament d’aquesta competència

l’ús dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu

de l’escriptura i dels coneixements.

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència

comunicativa, contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i

ciutadana, entesa com un conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. En efecte, aprendre llengua

és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests transmeten i

aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos

de la llengua, la diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes

per igual per exercir les funcions de comunicació i de representació. També es

contribueix des de les dues matèries a aquesta competència en la mesura que

s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona
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prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels

usos discriminatoris del llenguatge.

En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries

contribueixen de manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i

cultural, entesa com a aproximació d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents

que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. La seva contribució

serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions literàries amb

altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics,

accés a biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa)

adquireixi sentit per a l’alumnat.

Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems generals)

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar,
llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir d’aquests sis
procediments, els continguts han d’anar dirigits a l’adquisició d’aquelles
habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos
orals i escrits i elaboració d’escrits amb correcció gramatical, ortogràfica
i lèxica. Podem estructurar la competència lingüística en:

- La comprensió oral: exposicions orals, entendre textos orals,
relacions interpersonals…

- La comprensió escrita: entendre qualsevol escrit adequat al
context i de diferent tipologia.

- L’expressió oral i expressió escrita: produccions de discursos
orals i escrits diversos que siguin coherents, cohesionats i
adequats a les diferents situacions comunicatives.

- La interacció oral: respecte de les normes reguladores dels
intercanvis comunicatius.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a la matèria, però,
així i tot, la podem treballar de la següents manera:

- Recompte de sil·làbic que ens ajuda a classificar les paraules.
- Ajuda a entendre la complexitat de les combinacions

sintàctiques, ja que és necessari el raonament lògic al voltant
del qual s’estructuren les matèries científiques.

- Fer el recompte numèric dels exàmens i els percentatges finals
de l’assignatura.
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Competència digital Recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a
més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i
la comunicació de contextos i amb eines propis de les tecnologies
digitals. Treballam aquesta competència dins l’aula de la següent
manera:

- Saber cercar, seleccionar i interpretar les informacions de
manera crítica que arriben per suports digitals a l’hora de
realitzar treballs de recerca…

- Ús de les taules i ordinadors.
- Ús del Classroom i altres eines de suport digital com a

plataformes digitals que serveixen com a eines de comunicació
entre els alumnes i els professors.

Aprendre a aprendre Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Utilitzar els coneixements previs d’un tema determinat per saber

d’on partim i fins allà on volem arribar.
- Desenvolupar un aprenentatge de cada vegada més autònom,

corregint els exàmens, treballs… individualment i en grup.
- Fomentarem la capacitat de motivació per aprendre.
- Farem activitats en les quals els alumnes aprenguin a

autoavaluar-se.

Competències socials
i cíviques

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Desenvolupar les habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les
societats democràtiques. Aprendre llengua és aprendre a
comunicar-se amb els altres.

- Aprendre la llengua i les seves varietats ajudarà a l’alumne a
prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una
societat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen
mitjançant la paraula.

- Treball en diferents equips cooperatius.
- Llegir i comprendre diferents textos de temàtica variada.
- Realitzar treballs per projectes on els alumnes utilitzaran les

habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, analitzar
críticament, autoavaluar propostes pròpies...

Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor

Treballarem la competència de la següents manera:
- Treball per projectes per potenciar la seva autonomia, el treball

en grup…
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Consciència i
expressions culturals

Treballarem la competència de la següents manera:
- Lectura de textos i obres completes d’intenció literària
- Analitzar aquests textos i extreure’n temes i tòpics de validesa

universal.
- Crear produccions pròpies a partir de les vivències i sentiments

dels alumnes.
- També relacionarem la literatura amb el context sociocultural

dels textos i dels autors.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1 Plans d'actuació

4t d’ESO: No hi ha grups flexibles ni de desdoblament. A 4t d’ESO els alumnes que

estan dins el PRAQ tenen un grup reduït i una atenció individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Amb l'objectiu d'establir una programació que s'ajusti a la realitat del nostre alumnat

haurem de fer una valoració de les seves característiques segons els paràmetres

següents:

Què valoram: situació econòmica i cultural de la família, rendiment de l'alumne en

l'etapa anterior, personalitat, aficions i interessos...

Com obtendrem la informació: qüestionari previ a l'alumnat, entrevista individual,

anàlisi de l'expedient escolar de Primària...

Les adaptacions curriculars suposaran canvi en el currículum amb la finalitat d'atendre

les diferències individuals del nostre alumnat.

Dins les adaptacions curriculars diferenciarem dos models de resposta en funció de les

situacions de diferent naturalesa que trobarem:

- Adaptacions per a alumnes amb necessitat de suport educatiu. Els casos en què hi

hagi dificultats serioses perquè un alumne assoleixi els objectius corresponents al seu

nivell implicaran també una consideració especial i hauran de conduir al disseny d'un

currículum individual. El mateix passarà amb alumnes que estiguin per damunt del

ritme general de la classe.

- Adaptacions sobre la programació didàctica general. No afecten els aspectes

prescriptius del currículum. Tracten, senzillament, de facilitar el procés educatiu de



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

cada alumne considerat individualment.

Les adaptacions que es preveuen es refereixen als aspectes següents: agrupaments,

continguts, activitats, metodologia, materials utilitzats, procediments i instruments

d'avaluació.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu es beneficiarà d'un tractament

individualitzat a través de les adaptacions curriculars següents:

- Canvis metodològics

- Prioritat en alguns objectius i contingut

- Modificacions en el temps d'assoliment dels objectius

- Adequacions en els criteris d'avaluació en funció de les seves dificultats específiques.

Malgrat tot, el seu major o menor allunyament del currículum bàsic dependrà de

l'avaluació i el diagnòstic previ de cada alumne que ha de fer el Departament

d'Orientació.

L’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana es fa dins el Programa d’Acollida

Lingüística i Cultural (PALIC), aquest alumnat serà atès per na Catalina Pons,

professora externa al centre, i tres professores del departament de català. Cada

professor del departament farà un seguiment dels alumnes de PALIC que tengui dins

l'aula.

9.3. Mesures individuals de suport

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els següents punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE). Vegeu l’annex 1.
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- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.

10. Mesures d’atenció a les necessitats dels següents grups:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. El Departament de Català posarà a

l’abast dels alumnes que ho necessitin els recursos i materials necessaris al llarg del

curs, ja sigui material didàctic -llibres de text, dossiers…- com llibres de lectura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. Des de l’assignatura de Llengua i Literatura

Catalana se’ls prepararà un pla de treball setmanal i es farà un seguiment de les

seves tasques a través de l’aula digital Google Classroom. Sempre que sigui possible,

es mantendran les mateixes activitats que es desenvoluparan a l’aula ordinària.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (vegeu punt 9.)

11. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Pendent de concretar. Durant el curs es podran programar activitats complementàries

relacionades amb els continguts de la matèria a criteri del professorat i segons

l'oferta.

Activitats previstes:

- Xerrada amb Laura Gost sobre el llibre La cosina gran (març/abril)
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ANNEX 1
 

 DOCUMENT D’ADAPTACIÓ NO SIGNIFICATIVA

CURS ESCOLAR: 2021-22

ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA

NOM I LLINATGES:

DATA DE NAIXEMENT:

NIVELL:

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES A L’ASSIGNATURA DE LLENGUA CATALANA
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DICTATS

- Dictats preparats.

- Corregirem únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la regla

ortogràfica que en aquest moment s'estigui treballant i/o les paraules treballades i

indicades prèviament pel professor.

- L'alumne no haurà de copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat

d'errors ortogràfics. (La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia la

integració de l'ortografia natural ni arbitrària.)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATORIS

Quant als llibres de lectura obligatoris, es farà una valoració de cada llibre i es podrà

optar per:

- Reduir-ne la quantitat o les pàgines a llegir a cada trimestre.

- Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament estructurats o del

lliurament dels resums per capítols.

- Evitar la realització d'exàmens.

- Adequar el llibre al seu nivell lector: el departament disposa d’una col·lecció

de llibres de Lectura Fàcil i, si es creu convenient, es pot canviar les lectures

obligatòries per un llibre d’aquesta col·lecció.

EXÀMENS

- Subdividirem les preguntes llargues en diferents apartats. I els enunciats seran
curts.

- No dictarem preguntes en els exàmens.

- En les proves escrites llegirem en veu alta les instruccions específiques de cada
prova i ens assegurarem que s’entenen els enunciats.

- Format de l'examen:
● Augmentarem la grandària de la lletra.
● Usarem els següents tipus de lletra: Verdana, Arial, Courier o

Helvètica.
● Augmentarem l'interlineat.
● Usarem negretes per ressaltar paraules clau

- Donarem la data de l’examen amb una setmana d’antelació.
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- Respectarem el temps que l'alumne necessita per respondre. Donar-li el temps

necessari per acabar la prova.

-En cas que es cregui convenient, es disminuirà el pes de la penalització de les faltes

escrites (Tot i que es corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’estructures

gramaticals, no es descompten amb el mateix grau d’exigència i no es comptabilitza la

repetició de faltes escrites).

- Supervisarem que ho hagin contestat tot abans de lliurar l'examen: sobretot

comprovarem que no han deixat preguntes en blanc

- Recordarem a l'alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo.

EXÀMENS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

- Abans de començar, llegirem el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de

grup-classe o a nivell individual)

- Fragmentarem el text en petites parts i intercalar les preguntes de comprensió o

numerar els paràgrafs del text perquè l'alumne sàpiga on trobar la resposta.

- Evitarem preguntes de resposta oberta.

LECTURA EN VEU ALTA

- Es respectarà la voluntat de l'alumne a l'hora de llegir en veu alta. No forçarem a

llegir en veu alta davant del grup (o procurarem donar-li el text de lectura amb

antelació).

- Propiciarem de forma gradual la lectura en públic

EXPRESSIÓ ORAL

- Valorarem les seves intervencions orals

TREBALLS I TASQUES

- El professor facilitarà a l'alumne esquemes, qüestionaris i guies per estudiar a casa.

- Presentar les tasques seqüenciades.

- Prioritzar les activitats més significatives i relacionades amb els objectius mínims.

-Reduirem el volum de deures per fer a casa. Reduirem també el nombre d’activitats a

fer a classe.
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- No copiar els enunciats. Donar la informació ja escrita

- Recordar les pautes d’ordre marcades pel treball al quadern. (Se li pot donar un

esquema visual)

- Reforçarem positivament la seva feina

- Proporcionarem més temps per acabar les tasques

- Ens assegurarem que l’alumne sap que té la tasca programada per a la data

indicada. Per això, cal recordar-ho amb certa periodicitat i antelació.

- Si tot i això obliden portar-lo al centre i es té constància que l’han realitzat, es

tendrà una actitud comprensiva. Es permetrà que es lliuri fora de termini, i establir

una penalització (baixar algunes dècimes la nota).

- Serem flexibles amb les dates límit, establir un període de dos o tres dies per lliurar

un treball.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Llengua Catalana i Literatura 4t PRAQ

0. INTRODUCCIÓ

El departament de Llengua Catalana i Literatura per al curs 2021/2022 està format

per les professores següents: Eulàlia Carbonell, cap d'estudis; Catalina Deyà Simonet,

cap de departament; Maria Contestí; Isabel Comas, professora; Laura Picó, professora

Ester Cáceres, professora.

Eulàlia Carbonell és cap d'estudis (15 hores) i impartirà les classes de llengua i

literatura al grup de 4t d'ESO (3’5 hores).

Catalina Deyà Simonet és cap de departament (3 hores) impartirà les classes de

llengua i literatura a 2 grups de 4t d'ESO (10,5 hores) i l’àmbit sociolingüśitic de

3rPMAR (9 hores).

Maria Contestí Darder coordinadora del Club de Lectura i Biblioteca (2 hores) i

impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 3r d'ESO (9 hores), un grup

de 4t de PRAQ (3’5 hores) i 5 hores de PALIC.

Isabel Comas impartirà les classes de llengua i literatura a 3 grups de 2n d'ESO (9

hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores), 2 grups de 1r d’ESO (6 hores), la Comissió

de Normalització Lingüística (1 hora).

Laura Picó, impartirà les classes de llengua i literatura a tres grups de 1r d'ESO (9

hores) i 2 grups de 2n d’ESO (6 hores), una tutoria de 2n d’ESO (2hores) 1 hora de

PALIC.

Ester Cáceres serà professora de 3 grups de 1r d’ESO (9 hores), 3 hores de 2n d’ESO

(9 hores) i una hora de PALIC.

Per a l’elaboració d’aquesta programació se seguirà el Decret 34/2015, de 15 de maig,

pel qual s’estableixen els currículums de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua Catalana i

Literatura.

Les reunions de departament es duran terme els dilluns a 5a hora i sempre que sigui

necessari es convocarà una reunió extraordinària.
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1. Seqüenciació de continguts per cursos.

Segon cicle

Quart curs

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:

àmbit personal, acadèmic, social i àmbit laboral.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Observació i comprensió del sentit global de debats, col·loquis, entrevistes i converses

espontànies de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les normes

bàsiques que regulen la comunicació.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la

producció de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic i dels

instruments d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals.

Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la comunicació

oral que regulen les converses espontànies i altres pràctiques discursives orals pròpies

dels mitjans de comunicació. El debat.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb l’àmbit

personal, acadèmic, social i laboral.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius, descriptius,

instructius, expositius, argumentatius i dialogats.

Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies
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de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos escrits:

planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i revisió.

Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma

de comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a instrument

d’enriquiment personal i professional.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents

categories gramaticals, amb especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de

determinants i als pronoms.

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes verbals

en textos amb diferent intenció comunicativa.

Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos, reconeix

aquells que tenen origen grec i llatí, i explica el significat que aporten a l’arrel lèxica i

la seva capacitat per a la formació i creació de noves paraules.

Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i

expressions en el discurs oral o escrit.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre la

normativa i l’ús no normatiu de les paraules i interpretació de les informacions

lingüístiques que proporcionen els diccionaris de la llengua: gramaticals, semàntiques,

registre i ús.

Les relacions gramaticals

Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració simple i la

composta, de les paraules que relacionen els diferents grups que en formen part i dels

seus elements constitutius.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals, reconeixement
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del seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura per obtenir una

comunicació eficient.

El discurs amb especial atenció als discursos expositius i argumentatius.

Observació, reflexió i explicació de l’ús de connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals (substitucions pronominals) com

lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims).

Les varietats de la llengua

Coneixement dels diferents registres i factors que incideixen en l’ús de la llengua en

diferents àmbits socials i valoració de la importància d’utilitzar el registre adequat

segons les condicions de la situació comunicativa.

Llengua i societat

Coneixement i reflexió de la variació lingüística: geogràfica, social, funcional i

històrica.

Coneixement de la llengua estàndard i el registre formal. Comprensió del procés

d’estandardització.

Coneixement i reflexió de llengües de l’Estat espanyol i normativa legal.

Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües a les Illes Balears.

Coneixement i reflexió de les llengües d’Europa, estudi de la planificació i dels

processos de normalització en aquests països.

Coneixement i observació envers la situació sociolingüística actual.

Coneixement i descripció dels aspectes més elementals de la situació sociolingüística i

legal de les llengües de l’Estat espanyol.

Coneixement de les normes que regulen la relació democràtica entre parlants de les

diverses llengües de l’Estat.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil com a

font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el

desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la seva autonomia

lectora.

Introducció a la literatura a través dels textos.
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Aproximació a les obres més representatives de la literatura catalana dels segles XIX i

XX als nostres dies a través de la lectura i explicació de fragments significatius i, si és

el cas, d’obres completes.

Creació

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, i

utilització de les convencions formals del gènere seleccionat amb intenció lúdica i

creativa.

Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs adequats.

2. Objectius específics de l'àrea.

La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que

sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i

correctament la llengua catalana.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa
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i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.
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17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques

Durant aquest curs 2021-22 es continuarà fomentant el treball per projectes com a

proposta educativa, en la mesura que sigui possible. Es tracta del treballar amb una

metodologia innovadora i multidisciplinar. A nivell de centre es proposaran un o més

projectes que es faran coordinadament amb altres departaments. A més, en aquest

dos nivells, es disposarà de dispositius digitals (a 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO

Chromebooks; i 4t d’ESO, tauletes).

Els departaments de Llengua catalana i de llengua castellana treballen en un

currículum integrat de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i

que, alhora, faci que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben

d’una llengua per l’altra. Per aquest motiu planificam l’ensenyament de les llengües

del currículum de manera coordinada.

El currículum preveu el treball en competències. Per això cal seguir una metodologia

que tengui com a finalitat que els alumnes siguin competents. Per això, els criteris

metodològics parteixen d’aquest punt i se centren en quatre factors: l’alumnat, els

objectius, el professorat i les activitats.
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ALUMNAT

Es realitzarà un diagnòstic inicial que permeti conèixer quin és el punt de partida

a nivell de coneixements, habilitats o valors dels alumnes, a partir dels quals es

podrà seguir al màxim el seu ritme d'aprenentatge i de maduració.

Durant les classes se cercarà afavorir maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball a

l’aula que faciliten atendre la diversitat.

La motivació comporta la implicació de l’aprenent en el procés

d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa de decisions i

interessar-se en l’assoliment dels objectius.

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu

propi aprenentatge. Han de desenvolupar la capacitat de treball autònom i que

implicar-se en l’autoavaluació, reconèixer que els aprenentatges de llengua que

realitzen són útils i que les activitats que realitzen tenen sentit i s’encaminen a la

consecució dels objectius.

Esperam dels alumnes que segueixin les directrius del professorat, que participin

activament en les activitats, que cooperin en la realització de les tasques i en el

desenvolupament del procés global d’ensenyament/ aprenentatge.

OBJECTIUS

Tenint en compte la diversitat de l'alumnat, la consecució dels objectius serà diferent,

sense oblidar mai els mínims. Es treballaran des del començament tots els aspectes

bàsics de la llengua escrita, el lèxic, la gramàtica, la literatura, la sociolingüística i

l’expressió oral, ja que és un dels punts febles de l’alumnat.

Es donarà un enfocament comunicatiu i funcional a l'àrea, ja que el llenguatge és la

base del desenvolupament integral de la persona, facilita el coneixement de l'entorn

sociocultural i és l'instrument indispensable per al procés d'aprenentatge. Potenciarem

les quatre destreses bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure; i es farà servir una
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metodologia activa que tengui en compte la diversitat quant a capacitats, interessos i

necessitats.

Per tot això, quant a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes

fonamentalment comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne

utilitzi la llengua, tant per parlar com per escriure, escoltar i llegir. Aquest

enfocament exigeix de la nostra part un esforç per abandonar el costum de

monopolitzar el discurs, donant a l'alumne la possibilitat que sigui qui

esdevingui el protagonista. L'aprenent ha de ser el centre.

L'aula ha de ser considerada com un espai d'aprenentatge quasi total. Tant els

alumnes com els professors haurien de convertir en habitual el fet d'aprofitar

per l'aprenentatge totes les situacions que es produeixin dins l'aula.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els objectius

procedimentals, se seguirà el següent procés:

-Observació, lectura i audició de textos de diversos tipus, models, registres…

-Anàlisi dels textos.

-Planificació i producció de textos propis.

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes relacionats

amb l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar amb la paraula,

la relació amb els altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en

un mateix per emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies

d’aprenentatge individuals, l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la

tria adequada d’activitats d’aula.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de

suposar una ruptura en la dinàmica habitual de la classe; s’aprofitaran les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de

textos, de lectures, de notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.;

participació en: debats, col·loquis, grups de treball, etc.; exercicis de creació:

narrar una història de forma improvisada, relatar una notícia, dramatitzar una

situació, etc).
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La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les

competències bàsiques. Entenem la lectura de textos literaris no sols com a

font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que permet

l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. A través de les obres de la

literatura es pot potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, ampliar el

repertori lèxic, crear opinions, comprendre dimensions de la cultura pròpia i de

les altres, estructurar el pensament. També pot ajudar a desenvolupar l’actitud

crítica, la fantasia i el gust estètic i pot permetre crear a l’aula contextos

favorables per al debat literari i l’activitat creativa.

Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, mantenint les

distàncies o mitjançant l’ús de l’aula virtual, dins del qual s’optimitzen les

capacitats d’aprendre i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es

millora el rendiment i es comparteixen responsabilitats. Es tracta d’assolir

alhora objectius d’equip i de millorar el clima del grup quant a eficàcia i la

convivència. La participació i la cooperació faciliten també el desenvolupament

d’habilitats socials bàsiques.

En la situació derivada de la pandèmia i les mesures de seguretat que s’han de

seguir, es veurà reduït i modificat el treball cooperatiu entre els alumnes. De

tota manera, sempre que sigui possible, es farà servir aquesta metodologia ja

que el treball per projectes/tasques la llengua es converteix en eina i

matèria alhora. Les quatre habilitats s’usen durant el desenvolupament:

l’alumne llegeix per consultar, per obtenir criteris lingüístics, per prendre

notes, per reflexionar, per imaginar solucions, per proposar iniciatives...;

escriu per resumir el que ha llegit, per aprendre a escriure, per recollir el que

s’ha dit, per guiar el que dirà, per plasmar el que vol, per manifestar el que

pensa...; escolta per comprendre unes regles, per participar en un debat, per

esquematitzar unes idees, per seguir una lectura en veu alta...; parla per

comunicar una reflexió, per llegir el que ha escrit, per comentar el que han

escrit els altres, per valorar el que s’ha fet…
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Els processos que genera la consecució de les tasques de la programació es

corresponen plenament amb els que configuren una activitat d’aprenentatge

cooperatiu:

• Posar-se d’acord sobre el que s’ha de realitzar.

• Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.

• Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.

• Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de

criteris preestablerts, ja sigui pel professor o pel mateix grup.

• Valorar en grup els resultats, en funció dels criteris establerts amb

anterioritat.

PROFESSORAT

El paper del professor o professora al centre no pot ser el de simple informador.

Més aviat les seves funcions s'han de dirigir cap a:

- motivació, assessorament, orientació i ajuda dels alumnes

El professorat no és només l’expert, també el mediador i el motivador del procés

d’ensenyament/aprenentatge.

- proposta d’activitats

- Proposar activitats per a la pràctica dels coneixements adquirits.

- Orientar les activitats d’aula (inclosa aula virtual) i proposar actuacions d’abast

més ampli en una organització flexible i dinàmica.

- Individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat.

- negociació argumentada del procés didàctic

- transmetre informació, actituds positives envers l’aprenentatge i valors per a la

convivència.

- Promoure la reflexió sobre les activitats

- avaluació tot el procés d'aprenentatge.

- Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que permetran
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l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi

aprenentatge.

- Valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera adequada una avaluació

formativa i continuada

- Dur a terme l'elaboració de conclusions.

Tot el que hem dit s'ha d'entendre sense perjudici de la manera personal d'ensenyar

que tingui el professor/-a i de la seva llibertat de càtedra, però aquesta tampoc s'ha

d'entendre com una llicència que permeti obviar la programació.

ACTIVITATS

Activitats diverses. Treballarem d'una forma activa realitzant moltes activitats el

més variades possibles i procurant que un percentatge considerable de les quals es

faci en grup, en cas que sigui possible i seguint les mesures de seguretat

establertes al Pla de Contingència, ja que creiem que és la millor manera de posar

en pràctica l'ús de la llengua, que és un dels principals objectius. Per a les activitats

relacionades amb l'estudi literari utilitzarem poemes musicats i material audiovisual

sempre que sigui possible.

Les activitats didàctiques que es duguin a terme hauran de tenir les següents

característiques:

-Estar organitzades i seleccionades acuradament

-Afavorir l'aprenentatge constructiu i significatiu dels alumnes.

-Possibilitar l'aprenentatge funcional.

Les activitats han de ser útils i multidisciplinars, han de potenciar l'autoestima i

adequar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. A més, han de preveure l'ús dels

mitjans audiovisuals i informàtics, permetre el treball en grup i l’organització en

tallers. Finalment, han de ser motivadores.

Les activitats, summament pràctiques, ajudaran l'alumne a desenvolupar les

capacitats bàsiques de comprensió verbal, de raonament lògic, de recerca i selecció
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d'informació i de valoració crítica, i el conduiran a l'aprenentatge de continguts

sobretot procedimentals i actitudinals.

Tot i això, no s’exclou la realització d'activitats per habituar els alumnes a potenciar

l'ús dels mecanismes de la memòria.

Es primaran, en definitiva, les feines fetes individualment o en grup, i lliurades o

corregides puntualment; les lectures, que fomentaran la comprensió i iniciació a la

crítica; i els controls, que podran ser en ocasions d'autoavaluació i de coavaluació.

- Materials i recursos didàctics.

Materials didàctics

4t ESO PRAQ

Llibre de text Llengua Catalana i Literatura 4D. Ed. Vicens Vives.

IBSN: 978-84-682-3962-0

Els professors donaran el material necessari a cada alumne al llarg del curs:

- Llibreta de narracions (la mateixa del curs passat)
- Llibreta de dictats (la mateixa del curs passat)
- Material fotocopiat

Llibres de lectura Pendent de concretar. Llibre Eduteca

Quadern de classe Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a la
presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els
criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

 El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
 Has de posar data cada dia.
 Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
 Ha d'estar net i amb marges.

Carpeta per guardar tot el material de l’assignatura (llibre de gramàtica, llibreta
de narracions i material fotocopiat). Durant aquest curs i atenent a les
circumstàncies que estam vivint, et recomanam tenir sempre el material de
català a casa i dur-lo al centre el dia que tenguis les classes de català. Els dies
que l'alumne sigui a casa es dedicaran a fer les tasques del google classroom,
llibreta de narracions o llibre de gramàtica sobre els continguts que s'hauran
treballat prèviament i presencialment a l'aula. En tornar a classe aquestes
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tasques hauran d'haver-se lliurat o bé a través del classroom o bé
presencialment escrites en el quadern de la matèria. La presentació d'aquestes
feines serà molt important per poder fer un seguiment regular dels continguts
que treballarem durant el curs.

Altres recursos Dossiers, Google Classroom, blocs, pàgina web, pissarra digital,

material adaptat, Jocs de llengua…

Aula virtual al Google Classroom. L’aula virtual funcionarà com a complement
de les classes presencials: per compartir material i enllaços amb l’alumnat,
realitzar tasques en línia, lliurament de treballs digitals…

5. Temporalització.

A l’inici del curs, durant la primera setmana, es durà a terme una unitat didàctica 0
(UD 0) d'acollida. En aquesta unitat didàctica es farà la presentació de l’assignatura i
del professorat, es duran a terme activitats de cohesió del grup i d’expressió
emocional, es treballaran les mesures de seguretat i es donarà a conèixer l’aula virtual
i les normes digitals. Al final de la unitat es realitzaran les proves inicials.

Temporització continguts nuclears CURS 4t ESO PRAQ

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tipus de textos:
- El text narratiu
- El text expositiu (I)

Tipus de textos:
- El text expositiu (II)
- El text argumentatiu

Tipus de textos:
- El text descriptiu
- El text instructiu
- Els textos professionals

Morfosintaxi:
- Els verbs irregulars
- L'oració. Tipus d’oracions i les
funcions sintàctiques
- Els pronoms febles(I)

Morfosintaxi:
- Els pronoms febles (II)
- L'oració composta (coordinació i
juxtaposició)
- Les oracions subordinades
adjectives

Morfosintaxi:
- Les oracions subordinades
substantives
- Les oracions subordinades
adverbials I i II

Ortografia:
- Les grafies a/e en posició àtona
- Les grafies o/u en posició àtona
- La síl·laba, el diftong i el hiat

Ortografia:
- L'accentuació
- La dièresi
- Les grafies s/ss/c/ç/sc/z

Ortografia:
- Les grafies p/b, t/d, c/g
- Les grafies g/j, tj/tg,x/ix, tx/ig
- Les grafies b/v  i la hac
- Les grafies m/n, l/l·l, r/rr

Lèxic:
- Repàs de vocabulari
- La derivació. Els sufixos

Lèxic / Sociolingüística:
- La sociolingüística. Les llengües
d'Europa
- La derivació( prefixos i infixos)
- La composició
- El llibre i la lectura
- Les llengües romàniques

Sociolingüística:
- La varietat estàndard
- El contacte de llengües (I)
- El contacte de llengües (II)
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Literatura:
- La Renaixença
- El Modernisme
- L'Escola Mallorquina

Literatura:
- El Noucentisme
- Les Avantguardes
- La prosa del segle XX(I)
- La prosa del segle XX( II)

Literatura:
- El teatre del segle XX
- La poesia a la segona meitat del
segle XX
- La literatura catalana actual

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

a) Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha

d'intentar que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe,

sense que la interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un

temps suficient per a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments,

intervencions espontànies dels alumnes…

b) Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball

del grup-classe.

c) Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne

l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats

aïllades per a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis

específics d'ortografia, morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió

escrita i oral.

d) La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.
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- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluable

BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, àmbit
acadèmic/escolar i àmbit social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic i
laboral, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció
comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i la
interrelació entre discurs i context.
1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels mitjans de
comunicació i entre informació i persuasió en missatges publicitaris orals, i identifica
les estratègies d’emfatització i expansió.
1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva i argumentativa, identifica l’estructura, la informació
rellevant, determina el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text analitzant
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius i argumentatius, i emet opinions raonades i les
relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de
paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el
context en el qual apareix...).



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius de forma
clara, en recull les idees principals i integra la informació en oracions que es
relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.
3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, i identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals
i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis
comunicatius espontanis.
3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional
(cooperació, espontaneïtat, economia i subjectivitat) en les converses espontànies.
3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat,
col·loqui o conversa espontània tenint en compte el to emprat, el llenguatge que
utilitza, el contingut i el grau de respecte cap a les opinions dels altres.
3.4. Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en debats,
tertúlies i entrevistes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual, i en
valora de forma crítica aspectes concrets de la forma i el contingut.
3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals pròpies i
alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...)
4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts.
4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses, to, timbre,
volum...) mirada, posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de temps i ajuda
dels mitjans audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i autoavaluació, a més de proposar solucions per millorar-les.

5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per
transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la conducta.
5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i transmetre nous
coneixements; per expressar idees i sentiments i per regular la conducta.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el procés
d’oralitat, organitza el contingut, consulta fonts d’informació diverses, gestiona el
temps, transmet la informació de forma coherent i aprofita vídeos, enregistraments
o altres suports digitals.
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6.2. Fa intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les similituds i
les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en
les seves pràctiques orals.
6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.5. Resumeix oralment exposicions, argumentacions, intervencions públiques..., en
recull les idees principals i integra la informació en oracions que es relacionin
lògicament i semànticament.
6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de l’expressió oral,
reconeix en exposicions orals pròpies o alienes les dificultats expressives:
incoherències, repeticions, ambigüitats, impropietats lèxiques, pobresa i repetició de
connectors, etc.

7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les intervencions
orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades i en les
pràctiques discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació.
7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la comunicació
oral.
7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de comunicació i
hi reconeix la validesa dels arguments i en valora críticament la forma i el contingut.
7.3. Participa activament en els debats escolars, i respecta les regles d’intervenció,
interacció i cortesia que els regulen, i utilitza un llenguatge no discriminatori.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potenciar el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i
la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Comprèn textos de diversa índole i posa en pràctica diferents estratègies de
lectura i autoavaluació de la seva pròpia comprensió en funció de l’objectiu i el tipus
de text, a més d’actualitzar coneixements previs, treballar els errors de comprensió
i construir el significat global del text.
1.2. Localitza, relaciona i seqüencia les informacions explícites dels textos.
1.3. Infereix la informació rellevant dels textos, n’identifica la idea principal i les
idees secundàries i s’hi estableixen relacions.
1.4. Construeix el significat global d’un text o de frases del text i en demostra una
comprensió plena i detallada.
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1.5. Fa connexions entre un text i el seu context, l’integra i l’avalua críticament i fa
hipòtesis sobre aquest.
1.6. Comprèn el significat de paraules pròpies del nivell culte de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari
per expressar-se amb exactitud i precisió.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos orals.
2.1. Reconeix i expressa el tema, les idees principals, l’estructura i la intenció
comunicativa de textos escrits propis de l’àmbit personal, acadèmic, social, laboral i
de relacions amb organitzacions, i també identifica la tipologia textual (narració,
exposició...) seleccionada, l’organització del contingut i el format emprat.
2.2. Identifica els trets diferencials dels diferents gèneres periodístics informatius i
d’opinió: notícies, reportatges, editorials, articles i columnes, cartes al director,
comentaris i crítica.
2.3. Comprèn i explica els elements verbals i els elements no verbals i la intenció
comunicativa d’un text publicitari que prové dels mitjans de comunicació.
2.4. Localitza informacions explícites en un text i les relaciona entre si i amb el
context, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.5. Interpreta el sentit de paraules, expressions, frases o petits fragments extrets
d’un text en funció del seu sentit global.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en esquemes, mapes
conceptuals, diagrames, gràfics, fotografies...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o
obres literàries a través d’una lectura reflexiva que permeti identificar valoracions
d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les opinions d’acord i desacord sobre aspectes parcials o
globals d’un text.
3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3 Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol
altra font d’informació impresa en paper o digital i integrar-los en un procés
d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital, diccionaris
de dubtes i irregularitats de la llengua, etc.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,
coherents i cohesionats.
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5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals, etc.
5.2. Redacta esborranys de textos.
5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat, organitza les idees
amb claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les
normes ortogràfiques i gramaticals.
5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees,
estructura...) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació)
5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la seva pròpia producció escrita, així com la
producció escrita dels companys.
5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal, acadèmic,
social i laboral.
6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptius, instructius,
expositius i argumentatius i s’adequa als trets propis de la tipologia seleccionada.
6.3. Utilitza diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.
6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, recull les idees principals amb
coherència i cohesió i les expressa amb un estil propi, i evita reproduir literalment
les paraules del text.
6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels textos
treballats.
6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin aparèixer en els
textos: gràfics, imatges, etc.

7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el pensament.
7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari
per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la lectura i
l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
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1. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen determinades
categories gramaticals en relació amb la intenció comunicativa del text on
apareixen, amb especial atenció a adjectius, determinants i pronoms.
1.1. Explica els valors expressius que adquireixen alguns adjectius, determinants i
pronoms en relació amb la intenció comunicativa del text on apareixen.

2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes verbals en
relació amb la intenció comunicativa del text en el qual apareixen.
2.1. Reconeix i explica els valors expressius que adquireixen les formes verbals en
relació amb la intenció comunicativa del text en el qual apareixen.

3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves
possibilitats de combinació per crear noves paraules, i n’identifica aquells que
procedeixen del llatí i grec.
3.1. Reconeix els diferents procediments per a la formació de paraules noves i
explica el valor significatiu dels prefixos i sufixos.
3.2. Forma substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories
gramaticals i empra diferents procediments lingüístics.
3.3. Coneix el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen grecollatí i els
utilitza per deduir el significat de paraules desconegudes.

4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en funció
de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit en què apareixen.
4.1. Explica tots els valors expressius de les paraules que guarden relació amb la
intenció comunicativa del text on apareixen.
4.2. Explica amb precisió el significat de paraules i usa l’accepció adequada en
relació amb el context en el qual apareixen.

5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta, en paper
o en format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i per
progressar en l’aprenentatge autònom.
5.1. Empra els diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital, resol
eficaçment els dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i progressa en l’aprenentatge
autònom.

6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per reconèixer
l’estructura de les oracions compostes.
6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes mitjançant
connectors i altres procediments de substitució per evitar repeticions.
6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i semànticament un
enunciat, així com els elements que s’agrupen entorn d’aquesta.
6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el substantiu i
alguns adverbis amb oracions de relatiu, substantives i adverbials respectivament,
transforma i amplia adjectius, substantius i adverbis en oracions subordinades i les
insereix com a constituents d’una altra oració.
6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a l’observació,
reflexió i explicació sintàctica.
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7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes de comprensió i
expressió de textos orals i escrits i per a la revisió progressivament autònoma dels
textos propis i aliens.
7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits i aplica correctament les normes
ortogràfiques i gramaticals i reconeix el seu valor social per obtenir una comunicació
eficient.

8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb especial
atenció les estructures expositives i argumentatives per utilitzar-les a les seves
produccions orals i escrites.
8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals, amb especial
atenció a les expositives i argumentatives, i les utilitza a les pròpies produccions
orals i escrites.
8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen els diversos
usos lingüístics: tema, propòsit, destinatari, gènere textual, etc.
8.3. Descriu els trets lingüístics més excel·lents de textos expositius i argumentatius
i els relaciona amb la intenció comunicativa i el context en el qual es produeixen.
8.4. Reconeix en un text, i utilitza a les produccions pròpies, els diferents
procediments lingüístics per a l’expressió de la subjectivitat.

9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpies orals i
escrites els diferents connectors textuals i els principals mecanismes de referència
interna, tant gramaticals com lèxics.
9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohesió textual.
9.2. Identifica, explica i usa diferents tipus de connectors de causa, conseqüència,
condició i hipòtesi, així com els mecanismes gramaticals i lèxics de referència
interna que proporcionen cohesió a un text.

10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits
socials i valorar la importància d’emprar el registre adequat en cada moment.
10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en funció de la
intenció comunicativa i del seu ús social.
10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat en cada situació
comunicativa i l’aplica en els seus discursos orals i escrits.

11. Reconèixer els aspectes més elementals de la situació sociolingüística i legal de
les llengües de l’Estat espanyol.
11.1. Reconeix els conceptes que tenen relació amb els fenòmens de contacte de
llengües: bilingüisme i conflicte lingüístic.
11.2. Coneix les lleis bàsiques que regulen la situació sociolingüística de les llengües
de l’Estat espanyol.

12. Apreciar les normes que regulen la situació democràtica entre parlants de les
diverses llengües de l’Estat.
12.1. Coneix la normativa que regula la situació democràtica entre parlants de les
diferents llengües de l’Estat.

13. Manifestar actituds de respecte cap a les llengües i els seus parlants i fer ús dels
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drets lingüístics.
13.1. Desenvolupa actituds lingüístiques respectuoses.
13.2. Comprèn que els parlants són els protagonistes de la situació sociolingüística i
participen activament en el procés de normalització o de substitució lingüística.

BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres literàries
properes als seus gustos i aficions.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, en resumeix el contingut, n’explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència
personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.

2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió mitjançant l’observació,
l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses manifestacions artístiques
de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2 Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a
un mateix tòpic, mitjançant l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts
de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font
d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar
mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament l’expressió
corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions
dels altres.

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XIX als nostres dies i
reconèixer la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què pertany i
relacionar el seu contingut amb el context sociocultural i literari de l’època, o
d’altres èpoques, i expressar la relació existent amb opinions personals raonades.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de la literatura
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del segle XIX als nostres dies, n’identifica el tema, en resumeix el contingut i
n’interpreta el llenguatge literari.
4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet opinions personals
raonades.

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere,
amb intenció lúdica i creativa.
5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats, segueix
les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els sentiments.

6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per fer un treball
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, a
més d’adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la
informació.
6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per desenvolupar per
escrit, amb rigor, claredat i coherència, un tema relacionat amb el currículum de
literatura.
6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals
i crítics sobre les obres literàries i les expressa amb rigor, claredat i coherència.
6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la comunicació per
dur a terme els seus treballs acadèmics.

Basant-nos en els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que marca el

currículum, adaptant-los al perfil de l’alumnat del nostre centre, els concretam en els

termes següents:

Mínims exigibles en acabar 4t d’ESO

Es consideraran criteris mínims per a 2n cicle d'ESO:

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins

l'aula, com a les tasques encomanades a casa.

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant

oralment com per escrit.

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a

terme.

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el

professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

5. Exposar oralment un tema, després d'una planificació prèvia, de manera lògica i

ordenada i amb el llenguatge adequat a la intenció i a la situació comunicativa.

6. Llegir amb fluïdesa atenent a l'entonació i als signes de puntuació.

7. Produir textos escrits de tipologia diferent, amb ús de distintes tècniques de

comunicació, amb adequació, correcció, coherència i ben cohesionats a la situació

comunicativa.

8. Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració, complements, pronoms,

morfologia nominal i verbal).

9. Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques

i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.

10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals

per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i millora dels propis.

11. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els elements

estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi apareixen i emetre

una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.

12. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i

procediments retòrics estudiats.

13. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la

història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context cultural,

social i històric on es desenvolupen.

14. Identificar els principals dialectes de la llengua catalana i integrar-los en una

concepció globalitzadora de la llengua.

15. Identificar, localitzar i descriure fenòmens de contacte de la llengua catalana amb

altres llengües.

16. Reflexionar sobre l'observació de diferents actituds lingüístiques en situacions

escolars i exteriors a l'àmbit escolar.

17. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.

18. Llegir les lectures proposades per al curs.

19. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura formal.

6.2. Criteris de qualificació per nivells

La qualificació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents

elements del currículum. Els criteris de qualificació de les matèries són referent
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fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el

de la consecució dels objectius.

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que

s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través

d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses de comprensió i

d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la llengua escrita. Es

valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la

valoració individual i compartida del que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies

d’aprenentatge que els són més adients i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous

aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu.

Els pares i mares o tutors han de saber la situació acadèmica de l’alumne o alumna i

les decisions relatives al procés que segueix, així com el seu progrés educatiu.

L'avaluació serà contínua i diferenciada i es durà a terme a través dels següents

mètodes i activitats:

a) Seguiment diari de la feina a classe.

b) Valoració de treballs individuals i col·lectius.

c) Realització de proves orals i escrites.

d) Lectures.

Totes aquestes activitats apareixeran recollides en un dossier realitzat per l'alumne i

serà la base per a l'avaluació. L' alumnat serà informat al començament del curs de la

manera en què serà aplicada l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Llengua Catalana i Literatura

avaluada.

Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui funcionalitat, haurà de

quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de ser entesa en un doble

sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a conceptes i procediments, el

coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el coneixement de la

llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència i a la referencialitat

de molts dels seus elements); per altra banda , com a "continuada", és a dir,

l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

La qualificació per nivells es farà de la següent manera:
1. L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada
en els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball
personal: oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la
puntualitat en la realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els
recursos emprats en l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.

- Quan un alumne, per motius justificats, no pot assistir al centre i coincideix
amb el dia d’un examen o de l’entrega d’un treball, realitzarà l’examen o el
lliurament de la tasca el primer dia de la incorporació.

- L’entrega de treballs o tasques fora de termini serà penalitzada.

2. La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:

a) 70%: exàmens teòrics i pràctics, lectures obligatòries i proves orals.
b) 20%: tasques, treballs, dictats
c) 10%: actitud, comportament, participació, lliurament de tasques dins el

termini, intervencions orals en català, portar el material de l’assignatura...

3. Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1
per falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.

4. Hi haurà una lectura obligatòria, la qual serà avaluada segons una prova,
ressenya, treball… A més també es podran realitzar lectures voluntàries. Aquestes
lectures voluntàries, comptaran 0,25 cadascuna, nota que que se sumarà a la nota
final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4 lectures per trimestre). Els
alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls facilitarà a principi de curs.
Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de presentar una tasca que demostri
que la lectura s’ha realitzat i, si el professor ho creu convenient, es podrà fer una
prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.
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5. No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs.
Només n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.

6. La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua.
Per aprovar l’assignatura és indispensable haver lliurat totes les tasques
obligatòries.

7. Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit, com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així
mateix, també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.

8. La nota de recuperació de l'assignatura pendent serà com a molt un 5.

9. Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:

-    Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
- Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de març.
- Aprovar el curs vigent.

Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

10. És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria
que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a
persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de
presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar
les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
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superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma
presencial al centre.

6.3. Procediments d'avaluació.

En aquest aspecte, ha de facilitar el control, la detecció d'errades i la correcció de:

La intervenció del professor com a organitzador de les activitats d'aprenentatge.

L'adequació dels materials, activitats i metodologies als objectius proposats.

La coordinació de l'equip de professors.

I, en general, la pertinència dels continguts que conformen el currículum.

Aquesta avaluació dels processos d'aprenentatge, i en darrer terme de la mateixa

programació necessita de la participació dels alumnes. No basta amb exposar-li què i

com es pretén que millorin la seva competència comunicativa, sinó que s'ha de

discutir les raons que ens han conduït al model de programació que presentem, estar

oberts a possibles crítiques i suggeriments, i abandonar possibles activitats que no

donin resultat, o incorporar variants que ells, els alumnes, puguin proposar. És

convenient realitzar alguna sessió de valoració de la feina realitzada al final de cada

trimestre per estudiar el funcionament parcial de la programació, examinant punt per

punt els encerts i les errades l'origen de les quals se sospiti que no estigui ni en els

discents ni en els docents. A més, recordar amb insistència la raó, la causa del que

s’està fent en cada moment té molta importància.

L’avaluació serà contínua i diferenciada, com s'ha dit abans, i es durà a terme a

través dels següents mètodes i activitats:

- Seguiment diari de la feina a classe.

- Valoració de treballs individuals i col·lectius.

- Realització de proves orals i escrites.

Per consultar el seguiment d’alumnes repetidors vegeu PGA

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els criteris i els procediments de recuperació de les matèries pendents de cursos

anteriors (1r, 2n o 3r d'ESO) són un dels següents:

- Aprovar la 1a i 2a avaluació del curs vigent i/o aprovar el curs actual. Queden

exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes especials com:

ALTER, formació professional bàsica  i d'altres.
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- Aprovar la prova de pendents que es farà durant el tercer trimestre.

Per consultar el calendari i seguiment dels alumnes que duen assignatures pendents

vegeu la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació. Vegeu PGA

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades, organització o

participació en jornades de solidaritat internacional...) relacionades amb temes

transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures també

pot anar encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals.

Durant el curs 21/22 es treballarà la promoció de la salut a través de lectures,

comprensions lectores/orals i del treball de la tipologia textual.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les

habilitats i a les actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els

coneixements adquirits (saber) amb la capacitat de fer de cada un (saber fer) per

actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a més el saber ser i el saber

estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors,

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb

eficàcia.

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que,

al mateix temps que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la

capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida, tot integrant i vinculant el que se sap en

situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit

competències claus, la primera de les quals és la competència en comunicació

lingüística.

La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de

comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’organització i regulació

del propi pensament, de les emocions i dels comportaments.
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Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees,

manifestar opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i

compartir criteris, construir un discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar,

llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar plenament. D’altra banda, llegir i

escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, relacionar-la i

interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació

literària. Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del

llenguatge i tenir a l’abast els recursos expressius adequats al context, als destinataris

o interlocutors i a la intenció comunicativa. Possibilita l’ús funcional de la llengua i

desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds positives envers un

mateix, els altres i la societat.

El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el

desenvolupament de la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el

llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social, contribueix de manera decisiva

al desenvolupament de tots els aspectes que conformen la competència en

comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara

que s’adquireixin des d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al mateix temps, a augmentar la

competència sobre l’ús del llenguatge en general.

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció comunicativa, però

també per adquirir nous coneixements: el llenguatge, a més d’instrument de

comunicació, és un mitjà de representació del món i és la base del pensament i del

coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el

llenguatge es relaciona directament amb la competència bàsica d’aprendre a

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt

de coneixements conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat

per analitzar, contrastar, ampliar i reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs

mecanismes gramaticals; substituir elements de l’enunciat per altres de

gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per expressar una

mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los, etc.) que s’adquireixen en relació amb

les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar

l’aprenentatge lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua.
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D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre

problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions

del llenguatge és regular i orientar la nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició

d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la iniciativa personal i en la

regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un

instrument de comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al

tractament de la informació i competència digital perquè proporcionen coneixements i

destreses per a la recerca i selecció d’informació rellevant d’acord amb diferents

necessitats, així com per a la seva reutilització en la producció de textos orals i escrits

propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions requerirà, per

exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència

digital. A això hi contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports

electrònics en la composició de textos de manera que puguin acomplir-se més

eficaçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,

execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts bàsics

d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament d’aquesta competència

l’ús dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu

de l’escriptura i dels coneixements.

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència

comunicativa, contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i

ciutadana, entesa com un conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. En efecte, aprendre llengua

és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests transmeten i

aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos

de la llengua, la diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes

per igual per exercir les funcions de comunicació i de representació. També es

contribueix des de les dues matèries a aquesta competència en la mesura que

s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona

prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels

usos discriminatoris del llenguatge.
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En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries

contribueixen de manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i

cultural, entesa com a aproximació d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents

que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. La seva contribució

serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions literàries amb

altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics,

accés a biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa)

adquireixi sentit per a l’alumnat.

Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems generals)

Comunicació
lingüística

La competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar,
llegir i escriure, comprendre i opinar. A partir d’aquests sis
procediments, els continguts han d’anar dirigits a l’adquisició d’aquelles
habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos
orals i escrits i elaboració d’escrits amb correcció gramatical, ortogràfica
i lèxica. Podem estructurar la competència lingüística en:

- La comprensió oral: exposicions orals, entendre textos orals,
relacions interpersonals…

- La comprensió escrita: entendre qualsevol escrit adequat al
context i de diferent tipologia.

- L’expressió oral i expressió escrita: produccions de discursos
orals i escrits diversos que siguin coherents, cohesionats i
adequats a les diferents situacions comunicatives.

- La interacció oral: respecte de les normes reguladores dels
intercanvis comunicatius.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Aquesta competència no es tracta de forma explícita a la matèria, però,
així i tot, la podem treballar de la següents manera:

- Recompte de sil·làbic que ens ajuda a classificar les paraules.
- Ajuda a entendre la complexitat de les combinacions

sintàctiques, ja que és necessari el raonament lògic al voltant
del qual s’estructuren les matèries científiques.

- Fer el recompte numèric dels exàmens i els percentatges finals
de l’assignatura.

Competència digital Recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a
més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i
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la comunicació de contextos i amb eines propis de les tecnologies
digitals. Treballam aquesta competència dins l’aula de la següent
manera:

- Saber cercar, seleccionar i interpretar les informacions de
manera crítica que arriben per suports digitals a l’hora de
realitzar treballs de recerca…

- Ús de les taules i ordinadors.
- Ús del Classroom i altres eines de suport digital com a

plataformes digitals que serveixen com a eines de comunicació
entre els alumnes i els professors.

Aprendre a aprendre Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Utilitzar els coneixements previs d’un tema determinat per saber

d’on partim i fins allà on volem arribar.
- Desenvolupar un aprenentatge de cada vegada més autònom,

corregint els exàmens, treballs… individualment i en grup.
- Fomentarem la capacitat de motivació per aprendre.
- Farem activitats en les quals els alumnes aprenguin a

autoavaluar-se.

Competències socials
i cíviques

Treballarem aquesta competència de la següent manera:
- Desenvolupar les habilitats i destreses per a les relacions, la

convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les
societats democràtiques. Aprendre llengua és aprendre a
comunicar-se amb els altres.

- Aprendre la llengua i les seves varietats ajudarà a l’alumne a
prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una
societat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen
mitjançant la paraula.

- Treball en diferents equips cooperatius.
- Llegir i comprendre diferents textos de temàtica variada.
- Realitzar treballs per projectes on els alumnes utilitzaran les

habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, analitzar
críticament, autoavaluar propostes pròpies...

Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor

Treballarem la competència de la següents manera:
- Treball per projectes per potenciar la seva autonomia, el treball

en grup…
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Consciència i
expressions culturals

Treballarem la competència de la següents manera:
- Lectura de textos i obres completes d’intenció literària
- Analitzar aquests textos i extreure’n temes i tòpics de validesa

universal.
- Crear produccions pròpies a partir de les vivències i sentiments

dels alumnes.
- També relacionarem la literatura amb el context sociocultural

dels textos i dels autors.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1 Plans d'actuació

4t d’ESO: No hi ha grups flexibles ni de desdoblament. A 4t d’ESO els alumnes que

estan dins el PRAQ tenen un grup reduït i una atenció individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Amb l'objectiu d'establir una programació que s'ajusti a la realitat del nostre alumnat

haurem de fer una valoració de les seves característiques segons els paràmetres

següents:

Què valoram: situació econòmica i cultural de la família, rendiment de l'alumne en

l'etapa anterior, personalitat, aficions i interessos...

Com obtendrem la informació: qüestionari previ a l'alumnat, entrevista individual,

anàlisi de l'expedient escolar de Primària...

Les adaptacions curriculars suposaran canvi en el currículum amb la finalitat d'atendre

les diferències individuals del nostre alumnat.

Dins les adaptacions curriculars diferenciarem dos models de resposta en funció de les

situacions de diferent naturalesa que trobarem:

- Adaptacions per a alumnes amb necessitat de suport educatiu. Els casos en què hi

hagi dificultats serioses perquè un alumne assoleixi els objectius corresponents al seu

nivell implicaran també una consideració especial i hauran de conduir al disseny d'un

currículum individual. El mateix passarà amb alumnes que estiguin per damunt del

ritme general de la classe.

- Adaptacions sobre la programació didàctica general. No afecten els aspectes

prescriptius del currículum. Tracten, senzillament, de facilitar el procés educatiu de
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cada alumne considerat individualment.

Les adaptacions que es preveuen es refereixen als aspectes següents: agrupaments,

continguts, activitats, metodologia, materials utilitzats, procediments i instruments

d'avaluació.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu es beneficiarà d'un tractament

individualitzat a través de les adaptacions curriculars següents:

- Canvis metodològics

- Prioritat en alguns objectius i contingut

- Modificacions en el temps d'assoliment dels objectius

- Adequacions en els criteris d'avaluació en funció de les seves dificultats específiques.

Malgrat tot, el seu major o menor allunyament del currículum bàsic dependrà de

l'avaluació i el diagnòstic previ de cada alumne que ha de fer el Departament

d'Orientació.

L’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana es fa dins el Programa d’Acollida

Lingüística i Cultural (PALIC), aquest alumnat serà atès per na Catalina Pons,

professora externa al centre, i tres professores del departament de català. Cada

professor del departament farà un seguiment dels alumnes de PALIC que tengui dins

l'aula.

9.3. Mesures individuals de suport

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els seguënts punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE). Vegeu l’annex 1.
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- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.

10. Mesures d’atenció a les necessitats dels següents grups:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. El Departament de Català posarà a

l’abast dels alumnes que ho necessitin els recursos i materials necessaris al llarg del

curs, ja sigui material didàctic -llibres de text, dossiers…- com llibres de lectura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. Des de l’assignatura de Llengua i Literatura

Catalana se’ls prepararà un pla de treball setmanal i es farà un seguiment de les

seves tasques a través de l’aula digital Google Classroom. Sempre que sigui possible,

es mantendran les mateixes activitats que es desenvoluparan a l’aula ordinària.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (vegeu punt 9.)

11. Activitats complementàries i extraescolars del departament

Pendent de concretar.
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ANNEX 1
 

 DOCUMENT D’ADAPTACIÓ NO SIGNIFICATIVA

CURS ESCOLAR: 2021-22

ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA

NOM I LLINATGES:

DATA DE NAIXEMENT:

NIVELL:

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES A L’ASSIGNATURA DE LLENGUA CATALANA

DICTATS

- Dictats preparats.

- Corregirem únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la regla

ortogràfica que en aquest moment s'estigui treballant i/o les paraules treballades i

indicades prèviament pel professor.
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- L'alumne no haurà de copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat

d'errors ortogràfics. (La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia la

integració de l'ortografia natural ni arbitrària.)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATORIS

Quant als llibres de lectura obligatoris, es farà una valoració de cada llibre i es podrà

optar per:

- Reduir-ne la quantitat o les pàgines a llegir a cada trimestre.

- Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament estructurats o del

lliurament dels resums per capítols.

- Evitar la realització d'exàmens.

- Adequar el llibre al seu nivell lector: el departament disposa d’una col·lecció

de llibres de Lectura Fàcil i, si es creu convenient, es pot canviar les lectures

obligatòries per un llibre d’aquesta col·lecció.

EXÀMENS

- Subdividirem les preguntes llargues en diferents apartats. I els enunciats seran
curts.

- No dictarem preguntes en els exàmens.

- En les proves escrites llegirem en veu alta les instruccions específiques de cada
prova i ens assegurarem que s’entenen els enunciats.

- Format de l'examen:
● Augmentarem la grandària de la lletra.
● Usarem els següents tipus de lletra: Verdana, Arial, Courier o

Helvètica.
● Augmentarem l'interlineat.
● Usarem negretes per ressaltar paraules clau

- Donarem la data de l’examen amb una setmana d’antelació.

- Respectarem el temps que l'alumne necessita per respondre. Donar-li el temps

necessari per acabar la prova.

-En cas que es cregui convenient, es disminuirà el pes de la penalització de les faltes

escrites (Tot i que es corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’estructures
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gramaticals, no es descompten amb el mateix grau d’exigència i no es comptabilitza la

repetició de faltes escrites).

- Supervisarem que ho hagin contestat tot abans de lliurar l'examen: sobretot

comprovarem que no han deixat preguntes en blanc

- Recordarem a l'alumne que revisi l'examen abans de lliurar-lo.

EXÀMENS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS

- Abans de començar, llegirem el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de

grup-classe o a nivell individual)

- Fragmentarem el text en petites parts i intercalar les preguntes de comprensió o

numerar els paràgrafs del text perquè l'alumne sàpiga on trobar la resposta.

- Evitarem preguntes de resposta oberta.

LECTURA EN VEU ALTA

- Es respectarà la voluntat de l'alumne a l'hora de llegir en veu alta. No forçarem a

llegir en veu alta davant del grup (o procurarem donar-li el text de lectura amb

antelació).

- Propiciarem de forma gradual la lectura en públic

EXPRESSIÓ ORAL

- Valorarem les seves intervencions orals

TREBALLS I TASQUES

- El professor facilitarà a l'alumne esquemes, qüestionaris i guies per estudiar a casa.

- Presentar les tasques seqüenciades.

- Prioritzar les activitats més significatives i relacionades amb els objectius mínims.

-Reduirem el volum de deures per fer a casa. Reduirem també el nombre d’activitats a

fer a classe.

- No copiar els enunciats. Donar la informació ja escrita

- Recordar les pautes d’ordre marcades pel treball al quadern. (Se li pot donar un

esquema visual)

- Reforçarem positivament la seva feina
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- Proporcionarem més temps per acabar les tasques

- Ens assegurarem que l’alumne sap que té la tasca programada per a la data

indicada. Per això, cal recordar-ho amb certa periodicitat i antelació.

- Si tot i això obliden portar-lo al centre i es té constància que l’han realitzat, es

tendrà una actitud comprensiva. Es permetrà que es lliuri fora de termini, i establir

una penalització (baixar algunes dècimes la nota).

- Serem flexibles amb les dates límit, establir un període de dos o tres dies per lliurar

un treball.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Llengua castellana i literatura

Introducció

El Departament de Llengua castellana i literatura de l'IES Port d'Alcúdia en el curs

2021 - 2022 està format pels següents membres : Lluïsa Espases Bennassar (cap de

departament), Francesc Bal·le Coll, María Isabel Vidal Rodríguez i Maria Àngels Mora

Capllonch. Les hores lectives setmanals seran un total de 81, distribuïdes d'aquesta

manera:

María Luisa Espases: 18,5 hores.

Francesc Bal·le Coll: 21 hores.

María Isabel Vidal: 21 hores.

Maria Àngels Mora Capllonch: 19,5 hores.

El curs es començarà de manera presencial a tots els nivells. A 1r i 2n d’ESO

treballaran dos professors dins l’aula. Els docents que faran 1r d’ESO són els

següents: Francesc Bal·le (1r ESO A, B, C i D) i Maria Àngels Mora (1r ESO A, B, C i

D).

Per altra banda, els professors que faran 2n són els següents: Maria Àngels Mora (2n

ESO D), Francesc Bal·le (2n ESO A, B i C) i María Isabel Vidal (2n ESO A, B, C i D). La

professora que impartirà 3r d’ESO és na María Isabel Vidal (3r ESO A, B i C) i les

professores que impartiran 4t d’ESO són na Maria Àngels Mora (4t PRAQ) i na Maria

Lluïsa Espases (4t A, B i C; amb tutoria a 4t C).

Per a l'elaboració de la present programació es seguirà el Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), amb especial atenció als articles del

decret i a la part de Llengua castellana i literatura.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns de 8,55 a 9,50 i sempre

que sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.

1. Continguts 1r ESO
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Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex I del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Els continguts que treballarem per curs es troben temporalitzats al punt 4 de la

programació.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats,

col·loquis i converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada

interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per

a la producció i avaluació de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

progressiva.

Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la
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comprensió de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit

personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats. Actitud progressivament crítica i reflexiva

davant la lectura, n’organitza raonadament les idees, les exposa i respecta les

dels altres.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció

d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i escriptura de textos dialogats.

Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències,

coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,

adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i

interjecció.

Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:

denotació i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que

s’estableixen entre les paraules.

Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les
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paraules: causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i

eufemismes.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una

comunicació eficaç.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital

sobre l’ús de la llengua.

Les relacions gramaticals

Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de

paraules: grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les

relacions que s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de

l’oració simple.

El discurs

Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció

de la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a

través de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al

receptor en els textos.

Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les

relacions gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva

relació amb el context.

Les varietats de la llengua

Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i

valoració com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del

nostre patrimoni històric i cultural.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura

juvenil com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món

per aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de
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l’autonomia lectora.

Introducció a la literatura mitjançant els textos.

Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

2. Objectius específics de l'àrea

La matèria de Llengua castellana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la participació en les creacions culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de l'informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.
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8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.
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19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

La metodologia que es durà a terme a l’ensenyament de l’assignatura de castellà es

caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així com l’aprenentatge

competencial. Aquesta metodologia respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'ha treballat en diferents punts:

elaboració de la programació del curs de Llengua castellana i literatura i dels fulls de

presentació de l'assignatura per als alumnes; realització de reunions d'equips docents

on s'ha donat informació dels alumnes; preparació de la prova inicial de primer;

revisió de les lectures voluntàries; i realització de reunions entre els membres del

Departament per establir els criteris a seguir: l’evolució de l’atenció individualitzada

(ACIs i reforços), els criteris d'avaluació, l'obligatorietat o no de les lectures de cada

avaluació...

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

Respecte a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes fonamentalment

comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne/a utilitzi la llengua, tant per

parlar com per escriure, escoltar i llegir.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; al contrari, sembla més lògic aprofitar les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de

lectures, de notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats,

col·loquis, grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una noticia, dramatitzar una situació, etc.).

Els alumnes han de tenir un quadern de treball, on hauran de recollir no només les
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activitats, sinó també el full de presentació de l'assignatura a la primera pàgina, els

esquemes, les redaccions, les fitxes de control de faltes per millorar la correcció

ortogràfica i gramatical, etc., que hagin de fer a classe i a casa seva. També serà

fonamental l’ús del llibre digital, on els alumnes realitzen les activitats relacionades

amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres l’han de fomentar en la

pràctica docent de totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos literaris no

sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que

permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de l'assignatura de

llengua castellana i literatura potenciam l'activitat lectora dels nostres alumnes

presentant-los una llista de lectures adequades a la seva edat i que els puguin resultar

interessants.

Les mesures per controlar i millorar la correcció ortogràfica i gramatical tenen gran

importància per el control de l'expressió oral i escrita, ja que permeten detectar i

anotar les característiques de la producció de l'alumnat i també dels seus progressos.

Aquestes mesures promouen la reflexió dels errors ortogràfics, gramaticals i

d’expressió i l’autocorrecció d’aquests mateixos.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

chromebook, totes les eines de Google (meet, calendar, gmail…), processador de

textos, presentacions multimèdia…

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,

ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els

alumnes.
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Per tal de facilitar l’aprenentatge de la nostra assignatura a tot l’alumnat, el

departament de castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades).

Els projectes interdisciplinaris del curs estan pendents de concretar.

3.2. Materials i recursos didàctics

Materials didàctics 1r ESO

Llibre de text

digital

1º ESO Barcanova. Lengua Castellana y Literatura. Programa Concepción

Arenal.

Lectures del

curs per

avaluacions

L’alumnat llegirà aquesta selecció de novel·les i obres teatrals:

Las brujas, Roald Dahl.

Los doce trabajos de Hércules, James Riordan.

La ratonera, Agatha Christie.

El árbol de Julia, Luis Matilla.

Altres

recursos

 Llibre digital de Barcanova.

 Pissarres digitals i chromebooks.

 Quadern de treball

 Lectures voluntàries

 Material adaptat.

 Diccionaris escolar.

 Material d'espanyol per a estrangers.

 Jocs de llengua: Scrabble, Pasapalabra, Código Secreto, Dixit,

story cubes...

4. Temporalització
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Temporalización contenidos nucleares CURSO 1º ESO
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
Lengua y sociedad

Elementos de la
comunicación

Textos

El lenguaje literario

Gramática

La lengua y su
organización

Léxico

El diccionario

Ortografía

La sílaba: diptongos y
hiatos.

La acentuación (UD9)

Lengua y sociedad

El texto: propiedades y
tipología

Textos

Los géneros literarios

Gramática

El sustantivo

Léxico

Uso del diccionario

Ortografía

Uso de la g i la j (UD8)

Lengua y sociedad

La noticia

Textos

La narración I

Gramática

Los determinantes

Léxico

Polisemia y monosemia

Ortografía

Uso de la b

Lengua y sociedad

El cómic

Textos

La narración I

Gramática

El adjetivo

Léxico

La sinonimia

Ortografía

Uso de la v

Lengua y sociedad

El texto dialogado: la
conversación

Textos

El diálogo en la narración

Gramática

Los pronombres

Léxico

La antonimia

Ortografía

Uso de la h

Lengua y sociedad

El resumen

Textos

La descripción I

Gramática

El verbo

Léxico

La hiponimia y la
hiperonimia

Ortografía

Signos de puntuación I
(UD1)

Lengua y sociedad

Las lenguas del mundo; las
lenguas románicas; el
castellano.

Textos

La descripción II

Gramática

Lengua y sociedad

El esquema

Textos

La poesía

Gramática

La preposición, la
conjunción y la interjección

Lengua y sociedad

La entrevista

Textos

El género teatral

Gramática

Sintagmas y oraciones

Léxico
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El adverbio

Léxico

La estructura de las
palabras

Ortografía

La ll y la y

La c y la z

Léxico

La derivación

Ortografía

La r y la rr

La s y la x

La composición

Ortografía

Signos de puntuación II

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB

05/05/2011 núm. 67).

Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig

de 2015).

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas

recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà afavorir maneres

d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre la diversitat. S'ha de

tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan directament connectats entre

ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.

L'avaluació inicial, així com tota la informació acadèmica que es pugui tenir de

l'alumnat serviran de base a poder atendre dita diversitat de la millor manera

possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni autonomia

dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el departament

d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma individualitzada les mancances

d'aquests alumnes creant materials adients a nivell particular. S'ampliarà al punt 10

d'aquesta programació.
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6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells.

(Criteris d'avaluació /Estàndards d'aprenentatge avaluables)

Els estàndards d’aprentatge avaluables mínims estan en negreta.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic/escolar i social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació rellevant i la

intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza fonts

de procedència no verbal.

1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.

1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió procedents

dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió en la publicitat i

la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i identifica les estratègies

d’emfatització i d’expansió.

1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra, de

forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,

instructiva, expositiva i argumentativa, identifica la informació rellevant, determina el

tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com l’estructura i les

estratègies de cohesió textual oral.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza fonts

de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de textos

narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, emet judicis raonats i

els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de
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paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el

context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius, de

forma clara, reconeix les idees principals i integra la informació en oracions que es

relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global de textos orals.

3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i

converses espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i

reconeix la intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les

diferències formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius

formals i els intercanvis comunicatius espontanis.

3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat

tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el grau de

respecte vers les opinions dels altres.

3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que

regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la pràctica d’actes

de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en situacions comunicatives pròpies de

l’activitat escolar.

4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i

alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests, moviments,

mirada...).

5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat

expositiva, l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió dels

continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la

gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica

habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o

en grup.
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6.1. Realitza presentacions orals.

6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,

reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu auditori, així com

les idees secundàries i exemples que donen suport al seu desenvolupament.

6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les similituds

i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en les

seves pràctiques orals.

6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la finalitat

de la pràctica oral.

6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora

progressivament les seves pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les regles

d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta les opinions

i respecta les opinions dels altres.

7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i

col·loquis.

7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals, s’ajusta

al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta activament

els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació, potenciar el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i la

representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el tipus

de text.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les

incorpora al seu repertori lèxic.
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1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el

context.

1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i

comprèn les relacions que s’hi estableixen.

1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui

diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i

l’avaluació crítica.

1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles

d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.

2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits

característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social

(mitjans de comunicació), identificant la tipologia textual seleccionada, l’organització

del contingut, les marques lingüístiques i el format emprat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,

descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la tipologia

textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del contingut.

2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si, les

seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn les

relacions entre aquestes.

2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten

desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos

d’aprenentatge.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,

fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres

literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti identificar actituds d’acord o

desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o

globals, d’un text.

3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3. Respecta les opinions dels altres.
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4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol

altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés

d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,

coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,

mapes conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.

5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb

claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les

normes ortogràfiques i gramaticals.

5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i

estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la seva

pròpia producció escrita o la dels companys.

5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es dedueixen

de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes ortogràfiques i

gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i

social imitant textos model.

6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius i

dialogats i imita textos model.

6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i incorpora

diferents tipus d’argument i imita textos model.

6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les

argumentacions.

6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la

informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i semànticament, i

evita parafrasejar el text resumit.
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6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals

que poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i

com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç

d’organitzar el seu pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les

incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu

vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.

7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació, participa,

intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a conèixer els seus

propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la regeixen per

resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i

revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens, mitjançant la utilització

de la terminologia gramatical necessària per a l’explicació dels diversos usos de la

llengua.

1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i empra

aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i

aliens.

1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i

aliens i aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos

verbals en les seves produccions orals i escrites.

1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions

orals i escrites que elabora.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents

categories gramaticals, i distingir les flexives de les no flexives.

2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos, aplica

aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a l’enriquiment

del seu vocabulari actiu.
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2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules, distingeix les

compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per reconèixer i

diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.

3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les paraules

dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen

entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i escrit.

4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús concret

en una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:

metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o en un

text oral o escrit.

5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global de les

paraules: tabú i eufemisme.

6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper

com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per

enriquir el propi vocabulari.

6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els

dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals,

preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.

7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la paraula

nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el funcionament en el marc

de l’oració simple.

7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir del

significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a complements

verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.

8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració

simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del

subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
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8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els diferents papers

semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.

8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els

nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que

realitzen en l’organització del contingut del discurs.

9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i explicació) i

els principals mecanismes de referència interna, gramaticals (substitucions

pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims), i

valora la seva funció en l’organització del contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.

10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les modalitats

assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i imperatives en

relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.

10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan

referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de

pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.

10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres

verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els

elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició dels

continguts en funció de la intenció comunicativa.

11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de

l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.

11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i diàleg,

n’explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els coneixements

adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les diferents

llengües i dialectes del territori, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets

diferencials.

12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica alguna de les

característiques diferencials a través de diversos textos, reconeix els orígens històrics

del territori i descriu alguns dels trets diferencials.
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12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d’Espanya.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la literatura

juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i mostrar interès per la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els

aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència

personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix com a única

finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gusts i

aficions, i contribuir a la formació de la personalitat literària.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de l’observació,

l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses manifestacions artístiques de

totes les èpoques (música, pintura, cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a un

mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts de

vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:

música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitza i

interrelaciona obres, (literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes,

etc., de totes les èpoques.

3.1. Parla a classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els

companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
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3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta

les produccions dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar

mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o adaptats, i

representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or, identifica el tema,

resumeix el contingut i interpreta el llenguatge literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle

d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el contingut i la forma amb els

contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució

d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals

raonats.

5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de l’autor i

el context i la pervivència de temes i formes, i n’emet judicis personals raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions del gènere,

amb intenció lúdica i creativa.

6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint les

convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.

6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç

d’analitzar i regular els seus sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar

un punt de vista crític i personal i emprar les tecnologies de la informació i la

comunicació.

7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i crítics

sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i coherència.

7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme els treballs acadèmics.

6.2. Criteris de qualificació 1r ESO
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L’avaluació es basa en els continguts programats i es fonamenta en els progressos

individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal: oral i escrites,

individuals i col·lectives, fetes a l’aula o a casa; la puntualitat en la realització de les

tasques; la bona disposició i actitud.

La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els següents percentatges:

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Proves escrites i
projectes:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris...):
20%

Treball de classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites i
projectes:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris...):
20%

Treball de classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites i
projectes:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris...):
20%

Treball de classe: 10%

Lectura: 10%

Al tratarse de una evaluación continua, el cálculo de cada evaluación será el siguiente:

Primera evaluación: 100% nota 1ª evaluación = X

Segunda evaluación: (X + 100% nota 2ª evaluación)/2= Y

Tercera evaluación: (Y + 100% nota 3ª evaluación)/2 =Z

S’haurà de tenir en compte els següents aspectes de qualificació:

- Les faltes d’ortografia i expressió, tant als exàmens com als treballs,

redaccions i altres tasques, descomptaran 0,1 per falta. El descompte per

ortografia i expressió no superarà els dos punts de la nota final. Si de manera

contrària, l’alumne fa un examen sense cap falta d’ortografia, amb una bona

presentació i expressió, aquest podrà obtenir fins a un punt extra a la nota de

l’examen.

- Lectures voluntàries: l’alumne disposarà al llarg del curs d’una llista de

lectures opcionals per fomentar el plaer per la lectura. Per cada una treballada

s’obtindrà fins a 0,25 en un total de 4 llibres per trimestre (1 punt en total) que

s’afegirà a la nota final del trimestre.
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L’avaluació serà, durant tot el curs, contínua. D’aquesta manera, les qualificacions de

cada trimestre sempre tindran en compte les anteriors. Es calcularà de la següent

manera:

1a avaluació: X = 100% de les qualificacions del primer trimestre.

2a avaluació: Y = 100% de les qualificacions del segon trimestre.

Nota segona avaluació = (X+Y)/2

3a avaluació: Z= 100% de les qualificacions del tercer trimestre.

Nota tercera avaluació = (nota segona avaluació + Z)/2

D’aquesta manera, les qualificacions de cada trimestre tenen un valor superior a

l’anterior, però tenint en compte totes elles.

6.3. Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements

del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació

s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses

de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la

llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la

capacitat de reflexió lingüística. Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels

errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que s’ha après,

reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació
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acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua i es durà a terme a través dels següents mètodes i

activitats:

 

 Seguiment diari de la feina a classe.

 Valoració de treballs individuals i col·lectius.

 Realització de proves orals i escrites.

 Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

 

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el

coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència

i a la referència de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és

a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

6.4. Criteris i procediments de recuperació

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti
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símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

Procediments de recuperació

-Examen de continguts durant el mes de juny. La nota màxima de recuperació que podrà

adquirir l’alumnat és un 6.

Seguiment repetidors

1r ESO Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que

apareixen a la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació

Els criteris de promoció i titulació queden establerts a la PGA del curs 2021-2022.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures

també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals sempre

que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament a les aules arran de la

COVID 19, és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una

comissió de salut que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents

departaments didàctics se’n podrà fer.
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A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament de cada curs en les mesures higièniques que s’han

de mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...

Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar el

tema sanitari:

-Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’èbola, la grip, el

xarampió...)

-Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

-Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i amb un

enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

-Cercles de diàleg per tractar els sentiments de l’alumnat durant el confinament i

en el cas que hagin pogut tornar a les aules.

-Anàlisi morfosintàctic a partir de decàlegs sanitaris.

-Projectes com per exemple la incidència de les malalties en la literatura

espanyola (la Pesta Negra, la grip espanyola...).

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és la

competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els

alumnes treballin, per una banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees

i d’opinions i, per una altra, la competència escrita entesa com a producció. Així, la

competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure,

comprendre i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar

adreçats a l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència:

comprensió de textos orals i escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb

correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és

exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La
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competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i

habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i

la comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així, saber

llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i interpretar les

informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital

suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels

alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació i també

l’autoaprenentatge, motiu central de la competència d’aprendre a aprendre, que

s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al

desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma. Suposa partir dels

coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de l’individu,

desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar

resposta a les necessitats que se li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer

de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç

d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també

en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un

procés de formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat

i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva

d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que

ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua.

Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències

socials i cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a les

relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d'estendre's en les societats

democràtiques, en el sentit que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els

altres, a negociar, a aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està

vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda

l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips,

aquesta competència està plenament adquirida en el moment en què els alumnes

reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les

dimensions multiculturals de la nostra societat dins un món globalitzat també implica
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el reconeixement de les que ens són pròpies i de l’aportació de la nostra cultura a

l’entorn. També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de

conducta i els usos generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple

al món laboral. En aquest punt, allò social convergeix amb la competència que té a

veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de forma

sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada amb

qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos, l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament

de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç,

tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no

lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els

alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer,

resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i

alienes, que es poden treballar tant de forma individual com cooperativa. Els alumnes,

així, adquireixen les eines que els han de permetre ser agents de canvi en benefici de

la societat. Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les expressions

culturals ha de permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera

crítica les manifestacions culturals i artístiques. Suposa el domini de les destreses

necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa.

Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la

capacitat d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extreure temes i

tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les

vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de forma

essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau. Òbviament, no

totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge, però, fins i tot, una

competència com la matemàtica es pot abordar a les classes de llengua. Si bé és cert

que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria, sí que té un paper

rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat de les

combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del qual

s’estructuren les matèries científiques. En les societats modernes, l’aprenentatge de

llengües només té sentit si la seva finalitat és fer ciutadans competents

lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. I

això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022.

Programació didàctica 1r ESO.

Departament de llengua castellana i literatura.

En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

8.1. Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA

CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació

lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:

- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió  de

textos orals de diferent tipologia -mitjans de

comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva

de textos de diferent tipologia: literària i no

literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb

coherència, cohesió, adequació i correcció

(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text

ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de

les normes reguladores dels intercanvis

comunicatius. Estudi dels registres lingüístics

per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en

qualsevol situació comunicativa.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

- Esquemes mètrics
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Competència

digital

- Treballs de recerca d'informació per realitzar

comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.

- Entrega de treballs en format digital.

- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA,

- CANVA, POWER POINT, Programa de presentació de

Google.

- Chromebook.

Aprendre a

aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè

serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies

per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes

per a la realització de treballs.

Competències

socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.

- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.

- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.

- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.

Sentit d’iniciativa i

esperit

emprenedor

- Elaboració de projectesi treballs.

Consciència i

expressions

culturals

- Lectura d'obres literàries.

- Representacions teatrals.

- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana i universal.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1. Plans d'actuació

Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs de

cursos anteriors tant dels nostres alumnes com del que provenen de primària. Amb

aquesta informació, cada professor prepara la seva adaptació.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de consecució

dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques.

Els professors d'aquests alumnes seran els responsables de l'elaboració i seguiment de

les adaptacions curriculars significatives seguint les indicacions del Departament

d'Orientació.

És important no oblidar als nouvinguts. Durant els curs hi pot haver alumnes que

s’incorporin tard al sistema educatiu de les Illes Balears i que poden presentar un

desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A vegades han

d’aprendre la llengua catalana o la llengua castellana, o les dues per comunicar-se i

per aprendre. L'ensenyament en català ho tenen cobert amb el PALIC. No així en

castellà, que els hem d'atendre a la classe ordinària. Aquest fet, afegit als diferents

ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de mesures organitzatives i

metodològiques, com, per exemple, la preparació de fitxes de material de primària i

de castellà com a segona llengua.

El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.

Els alumnes repetidors que en el curs anterior no haguessin superat l'assignatura de

Llengua castellana i literatura i els que han promocionat sense haver superat la

matèria rebran un seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i,

en conseqüència, poder ajudar-los a superar-les.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

- Mesures ordinàries de suport:
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a) Les adaptacions curriculars no significatives són les modificacions dels elements del

currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents. Tot i

així, haurem de comptar amb diferents situacions arrel de les mesures de sanitat

preses.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament

A causa de les circumstàncies actuals, la previsió d’activitats complementàries i

extraescolars del curs està pendent de concretar.

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a

l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,
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víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classesperò la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional, amb

necessitats educatives especials o amb necessitat de reforç educatiu (veure apartat

9).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Llengua castellana i literatura

Introducció

El Departament de Llengua castellana i literatura de l'IES Port d'Alcúdia en el curs

2021 - 2022 està format pels següents membres: Lluïsa Espases Bennassar (cap de

departament), Francesc Bal·le Coll, María Isabel Vidal Rodríguez i Maria Àngels Mora

Capllonch. Les hores lectives setmanals seran un total de 81, distribuïdes d'aquesta

manera:

María Luisa Espases Bennassar: 18,5 hores.

Francesc Bal·le Coll: 21 hores.

María Isabel Vidal Rodríguez: 21 hores.

Maria Àngels Mora Capllonch: 19,5 hores.

Els professors que faran 1r d’ESO són els següents: Francesc Bal·le (1r ESO A, B, C i

D) i Maria Àngels Mora (1r ESO A, B, C i D). Per altra banda, els professors que faran

2n són els següents: Maria Àngels Mora (2n ESO D), Francesc Bal·le (2n ESO A, B i C)

i María Isabel Vidal (2n ESO A, B, C i D). La professora que impartirà 3r d’ESO és na

María Isabel Vidal (3r ESO A, B i C) i les professores que impartiran 4t d’ESO són na

Maria Àngels Mora (4t PRAQ) i na Maria Lluïsa Espases (4t A, B i C; amb tutoria a 4t

C).

Per a l'elaboració de la present programació es seguirà el Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), amb especial atenció als articles del

decret i a la part de Llengua castellana i literatura.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns de 8,55 a 9,50 i sempre que

sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.
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1. Continguts 2n ESO

Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex I del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Els continguts que treballarem per curs es troben temporalitzats al punt 4 de la

programació.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:

àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats, col·loquis i

converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació

de les normes bàsiques que els regulen.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la

producció i avaluació de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació progressiva.

Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant l’observació i el

respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i cortesia que regulen

aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la comprensió

de textos escrits.
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Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,

expositius, argumentatius i dialogats. Actitud progressivament crítica i reflexiva

davant la lectura, n’organitza raonadament les idees, les exposa i respecta les dels

altres.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió del text. L’escriptura com a procés.

Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i

àmbit social.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

escriptura de textos dialogats.

Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i

com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu, adjectiu,

determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.

Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.

Procediments per formar paraules.

Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules: denotació

i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen

entre les paraules.

Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les paraules:

causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals reconeixent el

seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una comunicació eficaç.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre l’ús



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica 2n ESO

Departament de Castellà

de la llengua.

Les relacions gramaticals

Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules:

grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que

s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.

Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:

subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

El discurs

Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals mecanismes

de referència interna, tant gramaticals com lèxics.

Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció de

la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través

de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els

textos.

Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions

gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva relació amb el

context.

Les varietats de la llengua

Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració

com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre patrimoni

històric i cultural.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura juvenil

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per

aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de

l’autonomia lectora.

Introducció a la literatura mitjançant els textos.

Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.
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2. Objectius específics de l'àrea

La matèria de Llengua castellana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la participació en les creacions culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de l'informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
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9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.
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3. Orientacions metodològiques:

La metodologia que es durà a terme serà sempre diversa. Aquesta metodologia

respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'ha treballat en diferents punts:

elaboració de la programació del curs de Llengua castellana i literatura i dels fulls de

presentació de l'assignatura per als alumnes; realització de reunions d'equips docents

on s'ha donat informació dels alumnes; preparació de la prova inicial de primer;

revisió de les lectures voluntàries; i realització de reunions entre els membres del

Departament per establir els criteris a seguir: l’evolució de l’atenció individualitzada

(ACIs i reforços), els criteris d'avaluació, l'obligatorietat o no de les lectures de cada

avaluació...

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

Respecte a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes fonamentalment

comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne/a utilitzi la llengua, tant per

parlar com per escriure, escoltar i llegir.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; al contrari, sembla més lògic aprofitar les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de

lectures, de notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats,

col·loquis, grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una noticia, dramatitzar una situació, etc.).

Els alumnes han de tenir un quadern de treball, on hauran de recollir no només les

activitats, sinó també el full de presentació de l'assignatura a la primera pàgina, els

esquemes, les redaccions, les fitxes de control de faltes per millorar la correcció

ortogràfica i gramatical, etc., que hagin de fer a classe i a casa seva. També serà
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fonamental l’ús del llibre digital, on els alumnes realitzen les activitats relacionades

amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres han de fomentar-la en la

pràctica docent de totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos literaris no

sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que

permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de l'assignatura de

llengua castellana i literatura potenciam l'activitat lectora dels nostres alumnes

presentant-los una llista de lectures adequades a la seva edat i que els puguin resultar

interessants.

Les mesures per controlar i millorar la correcció ortogràfica i gramatical tenen gran

importància per el control de l'expressió oral i escrita, ja que permeten detectar i

anotar les característiques de la producció de l'alumnat i també dels seus progressos.

Aquestes mesures promouen la reflexió dels errors ortogràfics, gramaticals i

d’expressió i l’autocorrecció d’aquests mateixos.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

chromebook, totes les eines de Google (meet, classroom, calendar, gmail…),

processador de textos, presentacions multimèdia, etc.

A 2n d’ESO també hi haurà dos projectes de curs. Un d’ells serà la representació

teatral al tercer trimestre en grups reduïts de la lectura dramàtica del curs (tenint en

compte les mesures de seguretat); l’altre serà un projecte de literatura on l’alumnat

tendrá un primer contacte amb les diferents etapes literàries, també serà al tercer

trimestre.

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,
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ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els

alumnes.

Per tal de facilitar l’aprenentatge de la nostra assignatura a tot l’alumnat, el

departament de castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades).

També es tendran en compte els projectes interdisciplinars. Aquests es realitzaran a la

tercera avaluació i encara estan pendents de concretar.

3.2. Materials i recursos didàctics

Materials didàctics 2n ESO

Llibre de text

digital

2º ESO. Barcanova. Lengua castellana y Literatura. Programa

Concepción Arenal.

Lectures per

avaluacions

proporcionades

pel

departament i

la biblioteca

- Tres sombreros de copa, M. Mihura.
- Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique

Jardiel Poncela.
- Melocotón en almíbar, Miguel Mihura.
- Maribel y la extraña familia, Enrique Jardiel Poncela. (RE)

- La hija de la noche, Laura Gallego.
- El valle de los lobos, Laura Gallego

- Caperucita en Manhattan, C. Martín Gaite.

Altres recursos Pissarres digitals i tablets a les aules de 2n d’ESO

 Lectures voluntàries

 Material adaptat.

 Jocs de llengua: Scrabble, Pasapalabra...

 Material d'espanyol per a estrangers.

4. Temporalització
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Temporalización contenidos nucleares CURSO 2.º ESO
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Lengua y sociedad: El lenguaje.

Literatura: Géneros literarios.

Gramática: Clases de palabras
(UD 1-2).

Ortografía: La sílaba. Reglas
generales de acentuación.

Lengua y sociedad: El texto
argumentativo.

Gramática: El sintagma
nominal.

Léxico: La homonimia.

Ortografía: El uso de
mayúsculas.

Lengua y sociedad: Textos
publicitarios.

Gramática: Los complementos
verbales (II).

Léxico: El diccionario (UD1).

Ortografía: Signos de
puntuación (I).

Lengua y sociedad: Propiedades
de los textos.

Literatura: Lenguaje literario.

Gramática: Estructura de las
palabras (UD6). La derivación
(UD7). La composición (UD8).

Ortografía: Diptongo, triptongo e
hiato.

Lengua y sociedad: Los textos
predictivos e instructivos.

Gramática: El sintagma verbal.

Léxico: Sinonimia, antonimia y
campo semántico.

Ortografía: Interferencias.

Lengua y sociedad: Las
lenguas de España.

Gramática: Los complementos
verbales III.

Ortografía: Signos de
puntuación (II).

Lengua y sociedad: Textos
expositivos.

Gramática: La oración.

Léxico: Significado denotativo y
connotativo.

Ortografía: La acentuación
diacrítica.

Lengua y sociedad: Textos
periodísticos.

Gramática: Complementos
verbales (I).

Léxico: Monosemia y polisemia
(UD2).

Ortografía: Los numerales.

Lengua y sociedad: Variedades
geográficas del Castellano.

Gramática: Enunciado y oración.

Léxico: Siglas, abreviaturas y
onomatopeyas.

Ortografía: Signos de
puntuación (III)

Tots els continguts subratllats són els que també reforçaran els apartats no treballats

del curs passat:

La oración (U4-U8)

El texto instructivo (U5)

Literatura (U1-U2)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB

05/05/2011 núm. 67).

Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig

de 2015).
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La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas

recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà afavorir maneres

d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre la diversitat. S'ha de

tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan directament connectats entre

ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.

L'avaluació inicial, així com tota la informació acadèmica que es pugui tenir de

l'alumnat serviran de base a poder atendre dita diversitat de la millor manera

possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni autonomia

dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el departament

d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma individualitzada les mancances

d'aquests alumnes creant materials adients a nivell particular. S'ampliarà al punt 10

d'aquesta programació.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells.

(Criteris d'avaluació /Estàndards d'aprenentatge avaluables)

Els estàndards d’aprenentatge avaluables mínims apareixen en negreta.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic/escolar i social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació rellevant i la

intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza fonts

de procedència no verbal.

1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.

1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió

procedents dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió

en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i identifica les
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estratègies d’emfatització i d’expansió.

1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra, de

forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,

instructiva, expositiva i argumentativa, identifica la informació rellevant, determina

el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com l’estructura i les

estratègies de cohesió textual oral.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza fonts

de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de textos

narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, emet judicis raonats i

els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el

significat de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en

diccionaris, recorda el context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius, de

forma clara, reconeix les idees principals i integra la informació en oracions que es

relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global de textos orals.

3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses

espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix

la intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les

diferències formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius

formals i els intercanvis comunicatius espontanis.

3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat

tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el grau de

respecte vers les opinions dels altres.

3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que regulen els

debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la pràctica d’actes

de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en situacions comunicatives pròpies de
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l’activitat escolar.

4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i

alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests, moviments,

mirada...).

5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat expositiva,

l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la

gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la

pràctica habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per

millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o

en grup.

6.1. Realitza presentacions orals.

6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral

formal, reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu

auditori, així com les idees secundàries i exemples que donen suport al seu

desenvolupament.

6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les similituds

i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en les

seves pràctiques orals.

6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la

finalitat de la pràctica oral.

6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora

progressivament les seves pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les regles

d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta les opinions

i respecta les opinions dels altres.

7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i
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col·loquis.

7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals, s’ajusta

al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta activament

els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació, potenciar el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i la

representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i

el tipus de text.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les

incorpora al seu repertori lèxic.

1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el

context.

1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i

comprèn les relacions que s’hi estableixen.

1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui

diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i

l’avaluació crítica.

1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles

d’autoavaluació.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.

2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits

característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit

social (mitjans de comunicació), identificant la tipologia textual

seleccionada, l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el

format emprat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,

descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la tipologia
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textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del contingut.

2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si, les

seqüència i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i

comprèn les relacions entre aquestes.

2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten desenvolupar-se

en situacions de la vida quotidiana i en els processos d’aprenentatge.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,

fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres

literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti identificar actituds d’acord o

desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o

globals, d’un text.

3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol

altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés

d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,

coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes

conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.

5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb claredat,

enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les normes

ortogràfiques i gramaticals.

5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i

estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la seva
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pròpia producció escrita o la dels companys.

5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es

dedueixen de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes

ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i

social imitant textos model.

6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,

argumentatius i dialogats i imita textos model.

6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i

incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.

6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les

argumentacions.

6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza

la informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i

semànticament, i evita parafrasejar el text resumit.

6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals

que poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i

com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç

d’organitzar el seu pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les incorpora

al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari per

expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.

7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,

participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna

a conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la regeixen per

resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i
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revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens, mitjançant la utilització

de la terminologia gramatical necessària per a l’explicació dels diversos usos de la

llengua.

1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i empra

aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i

aliens.

1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i

aliens i aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos

verbals en les seves produccions orals i escrites.

1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions

orals i escrites que elabora.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents

categories gramaticals, i distingir les flexives de les no flexives.

2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos, aplica

aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a l’enriquiment

del seu vocabulari actiu.

2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules, distingeix les

compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per reconèixer i

diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.

3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les

paraules dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen

entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i escrit.

4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús concret

en una frase o en un text oral o escrit.

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:

metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o en un

text oral o escrit.

5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global de les

paraules: tabú i eufemisme.

6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper
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com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per

enriquir el propi vocabulari.

6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els

dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals,

preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.

7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la

paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el

funcionament en el marc de l’oració simple.

7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir del

significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a complements

verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.

8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració

simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del

subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.

8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els diferents papers

semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.

8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els nexes

adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que

realitzen en l’organització del contingut del discurs.

9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i explicació) i

els principals mecanismes de referència interna, gramaticals (substitucions

pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims), i

valora la seva funció en l’organització del contingut del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.

10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les

modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives,

dubitatives i imperatives en relació amb la intenció comunicativa de

l’emissor.

10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan

referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de
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pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.

10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els

elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició dels

continguts en funció de la intenció comunicativa.

11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de

l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.

11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i diàleg,

n’explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els coneixements

adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les diferents

llengües i dialectes del territori, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets

diferencials.

12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica alguna de les

característiques diferencials a través de diversos textos, reconeix els orígens històrics

del territori i descriu alguns dels trets diferencials.

12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d’Espanya.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la literatura

juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i mostrar interès per la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els

aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència

personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix com a única

finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gusts i

aficions, i contribuir a la formació de la personalitat literària.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de l’observació,

l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses manifestacions artístiques de
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totes les èpoques (música, pintura, cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que

responguin a un mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació

dels diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i

critica el que llegeix o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:

música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitza i

interrelaciona obres, (literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes,

etc., de totes les èpoques.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta

les produccions dels altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar

mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o adaptats, i

representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or, identifica el tema,

resumeix el contingut i interpreta el llenguatge literari.

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle

d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el contingut i la forma amb els

contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució

d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals

raonats.

5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de l’autor i

el context i la pervivència de temes i formes, i n’emet judicis personals raonats.
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6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions del gènere,

amb intenció lúdica i creativa.

6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint les

convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.

6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç

d’analitzar i regular els seus sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar

un punt de vista crític i personal i emprar les tecnologies de la informació i la

comunicació.

7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i crítics

sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i coherència.

7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme els treballs acadèmics.

6.2. Criteris de qualificació 2n ESO

L’avaluació es basa en els continguts programats i es fonamenta en els progressos

individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball personal: oral i escrites,

individuals i col·lectives, fetes a l’aula o a casa; la puntualitat en la realització de les

tasques; la bona disposició i actitud.

La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els següents percentatges:

Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%
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S’haurà de tenir en compte els següents aspectes de qualificació:

- Les faltes d’ortografia i expressió, tant als exàmens com als treballs,

redaccions i altres tasques, descomptaran 0,1 per falta. El descompte per

ortografia i expressió no superarà els dos punts de la nota final.

- Lectures voluntàries: l’alumne disposarà al llarg del curs d’una llista de

lectures opcionals per fomentar el plaer per la lectura. Per cada una treballada

s’obtindrà fins a 0,25 en un total de 4 llibres per trimestre (1 punt en total) que

s’afegirà a la nota final del trimestre.

L’avaluació serà, durant tot el curs, contínua. D’aquesta manera, les qualificacions de

cada trimestre sempre tindran en compte les anteriors. Es calcularà de la següent

manera:

1a avaluació: X = 100% de les qualificacions del primer trimestre.

2a avaluació: Y = 100% de les qualificacions del segon trimestre.

Nota segona avaluació = (X+Y)/2

3a avaluació: Z= 100% de les qualificacions del tercer trimestre.

Nota tercera avaluació = (nota segona avaluació + Z)/2

6.3. Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements

del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació

s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses
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de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la

llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la

capacitat de reflexió lingüística. Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels

errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que s’ha après,

reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació

acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua i es durà a terme a través dels següents mètodes i

activitats:

 

 Seguiment diari de la feina a classe.

 Valoració de treballs individuals i col·lectius.

 Realització de proves orals i escrites.

 Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el

coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència

i a la referència de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és

a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

6.4. Criteris i procediments de recuperació
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Procediments de recuperació

-Examen de continguts durant el mes de juny. La nota màxima de recuperació que podrà

adquirir l’alumnat és un 6.

Matèries pendents

-Es recuperen automàticament si l'alumne aprova la 1a i la 2a avaluació del curs

posterior. També si aprova el curs posterior a juny sempre que s'hagi presentat a la prova

extraordinària d'abril.

-Tots els altres casos hauran d'aprovar l'examen extraordinari d'abril o de setembre que

tendrà la següent qualificació:examen de continguts (90%) i feina de recuperació (10%).

- Els alumnes rebran durant la primera avaluació un full amb la feina que s'haurà

d'entregar el dia de l'examen.

Seguiment repetidors

2n ESO Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que

apareixen a la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació

Els criteris de promoció i titulació queden establerts a la PGA del curs 2021-2022.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica 2n ESO

Departament de Castellà

també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals sempre

que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament a les aules, arrel de la

situació de confinament, és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa

d’una comissió de salut que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents

departaments didàctics se’n podrà fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament de cada curs en les mesures higièniques que s’han

de mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...

Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar el

tema sanitari:

-Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’Ebola, la grip, el

xarampió...)

-Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

-Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i amb un

enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és la

competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els

alumnes treballin, per una banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees

i d’opinions i, per una altra, la competència escrita entesa com a producció. Així, la

competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure,

comprendre i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar

adreçats a l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència:

comprensió de textos orals i escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb
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correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és

exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La

competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i

habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i

la comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així, saber

llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i interpretar les

informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital

suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels

alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació i també

l’autoaprenentatge, motiu central de la competència d’aprendre a aprendre, que

s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al

desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma. Suposa partir dels

coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de l’individu,

desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar

resposta a les necessitats que se li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer

de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç

d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també

en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un

procés de formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat

i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva

d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que

ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua.

Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències

socials i cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a les

relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d'estendre's en les societats

democràtiques, en el sentit que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els

altres, a negociar, a aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està

vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda

l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips,

aquesta competència està plenament adquirida en el moment en què els alumnes
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reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les

dimensions multiculturals de la nostra societat dins un món globalitzat també implica

el reconeixement de les que ens són pròpies i de l’aportació de la nostra cultura a

l’entorn. També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de

conducta i els usos generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple

al món laboral. En aquest punt, allò social convergeix amb la competència que té a

veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de forma

sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada amb

qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos, l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament

de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç,

tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no

lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els

alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer,

resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i

alienes, que es poden treballar tant de forma individual com cooperativa. Els alumnes,

així, adquireixen les eines que els han de permetre ser agents de canvi en benefici de

la societat. Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les expressions

culturals ha de permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera

crítica les manifestacions culturals i artístiques. Suposa el domini de les destreses

necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa.

Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la

capacitat d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extreure temes i

tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les

vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de forma

essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau. Òbviament, no

totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge, però, fins i tot, una

competència com la matemàtica es pot abordar a les classes de llengua. Si bé és cert

que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria, sí que té un paper

rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat de les

combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del qual

s’estructuren les matèries científiques. En les societats modernes, l’aprenentatge de

llengües només té sentit si la seva finalitat és fer ciutadans competents
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lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. I

això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.

En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

8.1. Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA

CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació

lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:

- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió  de

textos orals de diferent tipologia -mitjans de

comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva

de textos de diferent tipologia: literària i no

literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb

coherència, cohesió, adequació i correcció

(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text

ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de

les normes reguladores dels intercanvis

comunicatius. Estudi dels registres lingüístics

per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en

qualsevol situació comunicativa.

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

- Divisió de les paraules en síl.labes.

- Esquemes mètrics.
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Competència

digital

- Treballs de recerca d'informació per realitzar

comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.

- Entrega de treballs en format digital.

- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA,

- CANVA, POWER POINT, Programa de presentació de

Google.

- Chromebook.

Aprendre a

aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè

serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies

per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes

per a la realització de treballs.

Competències

socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.

- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.

- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.

- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.

Sentit d’iniciativa i

esperit

emprenedor

- Elaboració de projectes.

Consciència i

expressions

culturals

- Lectura d'obres literàries.

- Representacions teatrals.

- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana i universal.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1. Plans d'actuació
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Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs de

cursos anteriors, amb aquesta informació, cada professor prepara la seva adaptació.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de consecució

dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques.

Els professors d'aquests alumnes seran els responsables de l'elaboració i seguiment de

les adaptacions curriculars significatives seguint les indicacions del Departament

d'Orientació. Cal destacar que a 2n d’ESO hi haurà dos professors de castellà dins

l’aula.

És important no oblidar als nouvinguts. Durant els curs hi pot haver alumnes que

s’incorporin tard al sistema educatiu de les Illes Balears i que poden presentar un

desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A vegades han

d’aprendre la llengua catalana o la llengua castellana, o les dues per comunicar-se i

per aprendre. L'ensenyament en català ho tenen cobert amb el PALIC. No així en

castellà, que els hem d'atendre a la classe ordinària. Aquest fet, afegit als diferents

ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de mesures organitzatives i

metodològiques, com, per exemple, la preparació de fitxes de material de primària i

de castellà com a segona llengua.

El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.

Els alumnes repetidors que en el curs anterior no haguessin superat l'assignatura de

Llengua castellana i literatura i els que han promocionat sense haver superat la

matèria rebran un seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i,

en conseqüència, poder ajudar-los a superar-les.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

- Mesures ordinàries de suport:

a) Les adaptacions curriculars no significatives són les modificacions dels elements del
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currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents. Tot i

així, haurem de comptar amb diferents situacions arrel de les mesures de sanitat

preses.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament

A causa de les circumstàncies actuals, la previsió d’activitats complementàries i

extraescolars del curs està pendent de concretar.

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a

l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social
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Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classes però la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educativa

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional, amb

necessitats educatives especials o amb necessitat de reforç educatiu (veure apartat

9).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
Matèria: Llengua castellana i literatura

Introducció

El Departament de Llengua castellana i literatura de l'IES Port d'Alcúdia en el curs

2021 - 2022 està format pels següents membres: Lluïsa Espases Bennassar (cap de

departament), Francesc Bal·le Coll, María Isabel Vidal Rodríguez i Maria Àngels Mora

Capllonch. Les hores lectives setmanals seran un total de 81, distribuïdes d'aquesta

manera:

María Luisa Espases Bennassar: 18,5 hores.

Francesc Bal·le Coll: 21 hores.

María Isabel Vidal Rodríguez: 21 hores.

Maria Àngels Mora Capllonch: 19,5 hores.

El curs es començarà de manera presencial a tots els nivells. A 1r i 2n d’ESO es faran

desdoblaments dins l’aula. Els professors que faran 1r d’ESO són els següents:

Francesc Bal·le (1r ESO A, B, C i D) i Maria Àngels Mora (1r ESO A, B, C i D).

Per altra banda, els professors que faran 2n són els següents: Maria Àngels Mora (2n

ESO D), Francesc Bal·le (2n ESO A, B i C) i María Isabel Vidal (2n ESO A, B, C i D).

La professora que impartirà 3r d’ESO és na María Isabel Vidal (3r ESO A, B i C) i les

professores que impartiran 4t d’ESO són na Maria Àngels Mora (4t PRAQ) i na Maria

Lluïsa Espases (4t A, B i C; amb tutoria a 4t C).

Per a l'elaboració de la present programació es seguirà el Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), amb especial atenció als articles del

decret i a la part de Llengua castellana i literatura.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns de 8,55 a 9,50 i sempre que

sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.

1. Seqüènciació de continguts per cursos
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Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex I del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Els continguts que treballarem per curs es troben temporalitzats al punt 4 de la

programació.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
Continguts
Escoltar
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:
àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que
persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i
dialogats.
Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats, col·loquis i
converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació
de les normes bàsiques que els regulen.
Parlar
Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la
producció i avaluació de textos orals.
Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:
planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació progressiva.
Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant l’observació i el
respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
aquestes pràctiques orals.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
Continguts
Llegir
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la comprensió
de textos escrits.
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,
àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,
expositius, argumentatius i dialogats. Actitud progressivament crítica i reflexiva
davant la lectura, n’organitza raonadament les idees, les exposa i respecta les dels
altres.
Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies
de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.
Escriure
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos
escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i
revisió del text. L’escriptura com a procés.
Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i
àmbit social.
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Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i
escriptura de textos dialogats.
Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i
com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
Continguts
La paraula
Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu, adjectiu,
determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.
Procediments per formar paraules.
Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules: denotació
i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen
entre les paraules.
Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les paraules:
causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals reconeixent el
seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una comunicació eficaç.
Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre l’ús
de la llengua.
Les relacions gramaticals
Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules:
grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que
s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:
subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.
El discurs
Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals mecanismes
de referència interna, tant gramaticals com lèxics.
Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció de
la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través
de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els
textos.
Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions
gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva relació amb el
context.
Les varietats de la llengua
Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració
com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre patrimoni
històric i cultural.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
Continguts
Pla lector
Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura juvenil
com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per
aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de
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l’autonomia lectora.
Introducció a la literatura mitjançant els textos.
Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la literatura
espanyola des de l’edat mitjana al Segle d’Or a través de la lectura i l’explicació de
fragments significatius i, si és el cas, textos complets.
Creació
Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos, segons les
convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.
Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

2. Objectius específics de l'àrea

La matèria de Llengua castellana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la participació en les creacions culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de l'informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot
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tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació
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amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques
La metodologia que es durà a terme a l’ensenyament de la materia de Llengua

castellana i literatura es caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així

com l’aprenentatge competencial. Aquesta metodologia respon a l’Article 7 del Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'ha treballat en diferents punts:

elaboració de la programació del curs de Llengua castellana i literatura i dels fulls de

presentació de l'assignatura per als alumnes; realització de reunions d'equips docents

on s'ha donat informació dels alumnes; preparació de la prova inicial de tercer curs;

revisió de les lectures voluntàries; i realització de reunions entre els membres del

Departament per establir els criteris a seguir: l’evolució de l’atenció individualitzada

(ACIs i reforços), els criteris d'avaluació, l'obligatorietat o no de les lectures de cada

avaluació…

- Mètodes i propostes didàctiques

Respecte a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes fonamentalment

comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne/a utilitzi la llengua, tant per

parlar com per escriure, escoltar i llegir.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; al contrari, sembla més lògic aprofitar les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de

lectures, de notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc; participació en: debats,

col·loquis, grups de treball, etc; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una noticia, dramatitzar una situació, etc).

Els alumnes han de tenir un quadern de treball, on hauran de recollir no només les
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activitats, sinó també els esquemes, les redaccions, les fitxes de control de faltes per

millorar la correcció ortogràfica i gramatical, etc, que hagin de fer a classe i a casa

seva. També serà fonamental l’ús del llibre digital, on els alumnes realitzen les

activitats relacionades amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres han de fomentar-la en la

pràctica docent de totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos literaris no

sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que

permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de l'assignatura de

Llengua castellana i literatura potenciam l'activitat lectora dels nostres alumnes

presentant-los una llista de lectures adequades a la seva edat i que els puguin resultar

interessants.

Les mesures per controlar i millorar la correcció ortogràfica i gramatical tenen gran

importància per el control de l'expressió oral i escrita, ja que permeten detectar i

anotar les característiques de la producció de l'alumnat i també dels seus progressos.

Aquestes mesures promouen la reflexió dels errors ortogràfics, gramaticals i

d’expressió i l’autocorrecció d’aquests mateixos.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

Chromebook, totes les eines de Google (Meet, Calendar, Gmail, Classroom…),

processador de textos, presentacions multimèdia…

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,

ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els

alumnes.
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Per tal de facilitar l’aprenentatge de la nostra assignatura a tot l’alumnat, el

departament de Castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades).

D’altra banda, es tendran en compte els projectes interdisciplinaris, però estan

pendents de concretar.

- Materials i recursos didàctics

Materials didàctics 3r ESO

Llibre de text

digital

3º ESO Barcanova. Lengua Castellana y Literatura. Programa Concepción

Arenal

Lectures per

avaluacions

- Finis Mundi, Laura Gallego.
- Rebeldes, Susan E. Hilton.
- El herrero de la luna llena, Mª Isabel Molina. (RE)

- Lazarillo de Tormes

- El último trabajo del señor Luna, C. Mallorquí.
- Las lágrimas de Shiva, C. Mallorquí.
- La isla del Tesoro, R.L. Stevenson. (RE)

Altres recursos Llibre digital de Barcanova Innova.

Pissarres digitals a les aules.

Lectures voluntàries.

Material adaptat.

Jocs de llengua: Scrabble, Pasapalabra...

Diccionaris escolars.

Material d'espanyol per a estrangers.

4. Temporalització
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Distribució dels continguts durant el curs – 3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

- El texto. Tipos de textos.

- La literatura. Temas,

tópicos literarios. Recursos

literarios. Géneros y

subgéneros.

- Clases de palabras.

- Diccionarios y significado

denotativo y connotativo.

- Acentuación

- Sintagma verbal.

- El texto argumentativo.

- La literatura

prerrenacentista: el

romancero, cancionero y La

Celestina.

- Palabras tabú y eufemismos.

La b y la v.

- Complementos verbales

(III)

- El texto publicitario.

- Literatura barroca:

narrativa.

- Locuciones verbales y

frases hechas. La r y rr. La s

y x.

- Texto narrativo y

descriptivo.

- La oración.

- Literatura medieval: la

lírica y el mester de juglaría.

- Acentuación diacríticos.

- Complementos verbales (I)

- Medios de comunicación: (I)

- La literatura renacentista.

- Palabras patrimoniales y

cultismos. La h.

- Variedades de registro.

- Literatura barroca: lírica.

- Siglas y acrónimos. Signos

de puntuación (I).

- El texto expositivo.

- Sintagma nominal.

- La literatura medieval:

mester de Clerecía. Prosa y

teatro medieval.

- El cambio semántico.

Acentuación.

- Complementos verbales (II)

- Medios de comunicación (II)

- La literatura renacentista: El

Lazarillo de Tormes.

- Neologismos y préstamos

léxicos. La g y la j.

- Las lenguas del mundo.

- Literatura barroca: teatro.

- Breve introducción a los

movimientos artísticos

posteriores.

- Abreviaturas, símbolos y

acortamientos. Signos de

puntuación (II).

Tots els continguts subratllats són els que també reforçaran els apartats no treballats

del curs passat, que són els següents:

La literatura en el siglo XIX: el Romanticismo

La literatura en el siglo XIX: el Realismo

La literatura en la primera mitad del siglo XX
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La literatura desde 1950 hasta nuestros días

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç

Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB

05/05/2011 núm. 67). Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB

núm. 73, de 16 de maig de 2015).

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas

recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà afavorir maneres

d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre la diversitat. S'ha de

tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan directament connectats entre

ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.

L'avaluació inicial, així com tota la informació acadèmica que es pugui tenir de

l'alumnat serviran de base a poder atendre dita diversitat de la millor manera

possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni autonomia

dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el departament

d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma individualitzada les mancances

d'aquests alumnes creant materials adients a nivell particular. S'ampliarà al punt 10

d'aquesta programació.

6. Avaluació

6.1 Criteris d’avaluació per nivells. Estàndards d’aprenentatge avaluables

Els estàndards d’aprenentatge avaluables mínims apareixen en negreta.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic/escolar i social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació rellevant i la
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intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza fonts

de procedència no verbal.

1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.

1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió procedents

dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió en la publicitat i

la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i identifica les estratègies

d’emfatització i d’expansió.

1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra, de

forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,

instructiva, expositiva i argumentativa, identifica la informació rellevant,

determina el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com

l’estructura i les estratègies de cohesió textual oral.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza fonts

de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de

textos narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, emet

judicis raonats i els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt

de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de

paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el

context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius, de

forma clara, reconeix les idees principals i integra la informació en oracions que es

relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global de textos orals.

3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses

espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció

comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals i de
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contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis

comunicatius espontanis.

3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat

tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el grau de

respecte vers les opinions dels altres.

3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que

regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la pràctica d’actes

de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en situacions comunicatives pròpies de

l’activitat escolar.

4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.

5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i

alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests, moviments,

mirada...).

5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat expositiva,

l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts.

5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i de la

gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la

pràctica habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per

millorar-les.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o

en grup.

6.1. Realitza presentacions orals.

6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,

reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu auditori, així com

les idees secundàries i exemples que donen suport al seu desenvolupament.

6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les

similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en les

seves pràctiques orals.

6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la
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finalitat de la pràctica oral.

6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora

progressivament les seves pràctiques discursives.

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les regles

d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta les opinions

i respecta les opinions dels altres.

7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i

col·loquis.

7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.

7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals, s’ajusta

al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta activament

els altres i usa fórmules de salutació i comiat.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació, potenciar el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i la

representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el tipus

de text.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i les

incorpora al seu repertori lèxic.

1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb el

context.

1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i

comprèn les relacions que s’hi estableixen.

1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui

diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i

l’avaluació crítica.

1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles

d’autoavaluació.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica 3r ESO

Departament de Llengua castellana i literatura

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.

2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits

característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social

(mitjans de comunicació), identificant la tipologia textual seleccionada, l’organització

del contingut, les marques lingüístiques i el format emprat.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos

narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i

identifica la tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i

l’organització del contingut.

2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre si, les

seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn les

relacions entre aquestes.

2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten desenvolupar-se

en situacions de la vida quotidiana i en els processos d’aprenentatge.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,

fotografies, mapes conceptuals, esquemes...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres

literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti identificar actituds d’acord o

desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o

globals, d’un text.

3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3. Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol

altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés

d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,
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coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes

conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.

5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb

claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les

normes ortogràfiques i gramaticals.

5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut (idees i

estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i avalua la seva

pròpia producció escrita o la dels companys.

5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es dedueixen

de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes ortogràfiques i

gramaticals que permeten una comunicació fluida.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i

social imitant textos model.

6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius,

argumentatius i dialogats i imita textos model.

6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i incorpora

diferents tipus d’argument i imita textos model.

6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les

argumentacions.

6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza

la informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i

semànticament, i evita parafrasejar el text resumit.

6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements

visuals que poden aparèixer en els textos.

7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i

com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és

capaç d’organitzar el seu pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les incorpora

al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari per

expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
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7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.

7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació, participa,

intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a conèixer els seus

propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la regeixen per

resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i

revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens, mitjançant la utilització

de la terminologia gramatical necessària per a l’explicació dels diversos usos de la

llengua.

1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i empra

aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i

aliens.

1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i

aliens i aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos

verbals en les seves produccions orals i escrites.

1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions orals i

escrites que elabora.

2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents

categories gramaticals, i distingir les flexives de les no flexives.

2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,

aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a

l’enriquiment del seu vocabulari actiu.

2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules, distingeix les

compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per reconèixer i

diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.

3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les

paraules dins una frase o un text oral o escrit.

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen

entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i escrit.

4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús concret

en una frase o en un text oral o escrit.
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5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text:

metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase

o en un text oral o escrit.

5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat

global de les paraules: tabú i eufemisme.

6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper

com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per

enriquir el propi vocabulari.

6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els

dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.

7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals,

preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.

7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la paraula

nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el funcionament en el marc

de l’oració simple.

7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a

partir del significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar

com a complements verbals argumentals i adjunts.

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.

8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració

simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del

subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.

8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els diferents

papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.

8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els nexes

adequats i crea oracions noves amb sentit complet.

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que

realitzen en l’organització del contingut del discurs.

9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i

explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals

(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant

sinònims i hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut
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del text.

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.

10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les

modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives,

dubitatives i imperatives en relació amb la intenció comunicativa de

l’emissor.

10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan

referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de

pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.

10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres verbals.

11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els

elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició dels

continguts en funció de la intenció comunicativa.

11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de

l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.

11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació

i diàleg, n’explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els

coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.

12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les diferents

llengües i dialectes del territori, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets

diferencials.

12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica alguna

de les característiques diferencials a través de diversos textos, reconeix els

orígens històrics del territori i descriu alguns dels trets diferencials.

12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d’Espanya.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la literatura

juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i mostrar interès per la lectura.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els

aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència

personal.
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1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix com a

única finalitat el plaer per la lectura.

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gusts i

aficions, i contribuir a la formació de la personalitat literària.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de

l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a un

mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts de

vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts:

música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitza i

interrelaciona obres, (literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes,

etc., de totes les èpoques.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els

companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’expressió

corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions dels

altres.

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar

mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o

adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or,

identifica el tema, resumeix el contingut i interpreta el llenguatge literari.
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5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle

d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el contingut i la forma amb els

contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució

d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals

raonats.

5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció

de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i n’emet judicis

personals raonats.

6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions del gènere,

amb intenció lúdica i creativa.

6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats

seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.

6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç

d’analitzar i regular els seus sentiments.

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar

un punt de vista crític i personal i emprar les tecnologies de la informació i la

comunicació.

7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i crítics

sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i coherència.

7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme els treballs acadèmics.

6.2. Criteris de qualificació

La calificació es calcularà a partir dels següents percentatges:

1a Avaluació 2a Avaluació 3ª Avaluació

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%
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S’haurà de tenir en compte els següents aspectes de qualificació:

- Les faltes d’ortografia i expressió, tant als exàmens com als treballs,

redaccions i altres tasques, descomptaran 0,1 per falta. El descompte per

ortografia i expressió no superarà els dos punts de la nota final. Si de manera

contrària, l’alumne fa un examen sense cap falta d’ortografia, amb una bona

presentació i expressió, aquest podrà obtenir fins a un punt extra a la nota de

l’examen.

- Lectures i tasques voluntàries: l’alumne tendrà l’oportunitat de entregar

tasques relacionades amb lectures opcionals per fomentar el plaer per la

lectura. Per cada una treballada s’obtindrà fins a 0,25 en un total de 4 llibres o

tasques per trimestre (1 punt en total) que s’afegirà a la nota final del

trimestre.

L’avaluació serà, durant tot el curs, contínua. D’aquesta manera, les qualificacions de

cada trimestre sempre tindran en compte les anteriors. Es calcularà de la següent

manera:

1a avaluació: X = 100% de les qualificacions del primer trimestre.

2a avaluació: Y = 100% de les qualificacions del segon trimestre.

Nota segona avaluació = (X+Y)/2

3a avaluació: Z= 100% de les qualificacions del tercer trimestre.

Nota tercera avaluació = (nota segona avaluació + Z)/2

D’aquesta manera, les qualificacions de cada trimestre tenen un valor superior a

l’anterior, però tenint en compte totes elles.

6.3. Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements
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del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació

s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses

de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la

llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la

capacitat de reflexió lingüística. Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels

errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que s’ha après,

reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació

acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua i es durà a terme a través dels següents mètodes i

activitats:

 

 Seguiment diari de la feina a classe.

 Valoració de treballs individuals i col·lectius.

 Realització de proves orals i escrites.

 Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que “l'avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el

coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència

i a la referència de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és
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a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

6.4. Criteris i procediments de recuperació

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

Procediments de recuperació

- Examen de continguts durant el mes de juny. La nota màxima de recuperació que podrà

adquirir l’alumnat és un 6.

Matèries pendents

- Es recuperen automàticament si l'alumne aprova la 1a i la 2a avaluació del curs

posterior. També es recuperarà si aprova el curs següent.

- Tots els altres casos hauran d'aprovar l'examen extraordinari d'abril o de final de curs

que tendrà la següent qualificació:examen de continguts (90%) i feina de recuperació

(10%).
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- Els alumnes rebran durant la primera avaluació un full amb la feina que s'haurà

d'entregar el dia de l'examen.

Seguiment repetidors

3r Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que

apareixen a la PGA.

6.5. Criteris de promoció i titulació
Els criteris de promoció i titulació queden establerts a la PGA del curs 2021-2022.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures

també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals sempre

que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament, arrel de la Covid-19,

és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una comissió de salut

que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents departaments didàctics se’n

podrà fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament del curs en les mesures higièniques que s’han de

mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...
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Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar el

tema sanitari:

- Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’Ebola, la grip, el

xarampió...)

- Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

- Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i amb un

enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

- Cercles de diàleg per tractar els sentiments de l’alumnat durant el confinament i

en el cas que hagin pogut tornar a les aules.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és la

competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els

alumnes treballin, per una banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees

i d’opinions i, per una altra, la competència escrita entesa com a producció. Així, la

competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure,

comprendre i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar

adreçats a l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència:

comprensió de textos orals i escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb

correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és

exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La

competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i

habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i

la comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així, saber

llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i interpretar les

informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital

suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels

alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació i també

l’autoaprenentatge, motiu central de la competència d’aprendre a aprendre, que

s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al

desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma. Suposa partir dels
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coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de l’individu,

desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar

resposta a les necessitats que se li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer

de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç

d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també

en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un

procés de formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat

i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva

d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que

ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua.

Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències

socials i cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a les

relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s en les societats

democràtiques, en el sentit que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els

altres, a negociar, a aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està

vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda

l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips,

aquesta competència està plenament adquirida en el moment en què els alumnes

reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les

dimensions multiculturals de la nostra societat dins un món globalitzat també implica

el reconeixement de les que ens són pròpies i de l’aportació de la nostra cultura a

l’entorn. També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de

conducta i els usos generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple

al món laboral. En aquest punt, allò social convergeix amb la competència que té a

veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de forma

sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada amb

qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscs, l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament

de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç,

tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no
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lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els

alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer,

resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i

alienes, que es poden treballar tant de forma individual com cooperativa. Els alumnes,

així, adquireixen les eines que els han de permetre ser agents de canvi en benefici de

la societat. Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les expressions

culturals ha de permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera

crítica les manifestacions culturals i artístiques. Suposa el domini de les destreses

necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa.

Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la

capacitat d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extraure’n temes i

tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les

vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de forma

essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau. Òbviament, no

totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge, però, fins i tot, una

competència com la matemàtica es pot abordar a les classes de llengua. Si bé és cert

que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria, sí que té un paper

rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat de les

combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del qual

s’estructuren les matèries científiques. En les societats modernes, l’aprenentatge de

llengües només té sentit si la seva finalitat és fer ciutadans competents

lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. I

això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.

En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

8.1. Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació
lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:
- Comprensió oral (exposicions orals, participació
oral a classe, comprensió  de textos orals de
diferent tipologia -mitjans de comunicació,
explicacions del professorat…-).



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica 3r ESO

Departament de Llengua castellana i literatura

- Comprensió escrita (lectura comprensiva de
textos de diferent tipologia: literària i no literària).
- Expressió oral i escrita: redactar amb
coherència, cohesió, adequació i correcció
(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text ajustat
al nivell de l’alumne.
- Interacció oral o lingüística: respecte de les
normes reguladores dels intercanvis comunicatius.
Estudi dels registres lingüístics per tal que sàpiguen
utilitzar la llengua en qualsevol situació
comunicativa.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Treure la seva mitjana a partir dels percentatges
establerts al full de presentació de l’assignatura.

- Esquemes mètrics.

Competència
digital

- Treballs de recerca d'informació per realitzar
comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.
- Entrega de treballs en format digital.
- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA,
- CANVA, POWER POINT, Programa de presentació de

Google.

Aprendre a
aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè
serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies
per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes
per a la realització de treballs.-

Competències
socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.
- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.
- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.
- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.
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Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Elaboració de projectes.
- A 3r i 4t, treballs en grups d'ampliació.

Consciència i
expressions
culturals

- Lectura d'obres literàries.
- Representacions teatrals.
- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana i universal.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1. Plans d'actuació

Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs de

cursos anteriors tant dels nostres alumnes com del que provenen de primària. Amb

aquesta informació, cada professor prepara la seva adaptació.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de consecució

dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques.

Els professors d'aquests alumnes seran els responsables de l'elaboració i seguiment de

les adaptacions curriculars significatives seguint les indicacions del Departament

d'Orientació. El professor titular és el responsable de dur a terme l'ACI.

És important no oblidar als nouvinguts. Durant els curs pot haver alumnes que

s’incorporin tard al sistema educatiu de les Illes Balears i que poden presentar un

desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A vegades han

d’aprendre la llengua catalana o la llengua castellana, o les dues per comunicar-se i

per aprendre. L'ensenyament en català ho tenen cobert amb el PALIC. No així en

castellà, que els hem d'atendre a la classe ordinària. Aquest fet, afegit als diferents

ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de mesures organitzatives i

metodològiques, com, per exemple, la preparació de fitxes de material de primària i

de castellà com a segona llengua.

El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.
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Els alumnes repetidors que en el curs anterior no haguessin superat l'assignatura de

Llengua castellana i literatura i els que han promocionat sense haver superat la

matèria rebran un seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i,

en conseqüència, poder ajudar-los a superar-les.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

- Mesures ordinàries de suport:

a) Les adaptacions curriculars no significatives, són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum, són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

A l’hora de redactar aquesta programació no tenim cap activitat complementària

prevista per aquest curs.

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a
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l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classesperò la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional, amb

necessitats educatives especials o amb necessitat de reforç educatiu (veure apartat

9).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Llengua castellana i literatura

Introducció

El Departament de Llengua castellana i literatura de l'IES Port d'Alcúdia en el curs

2021 - 2022 està format pels següents membres : Lluïsa Espases Bennassar (cap de

departament), Francesc Bal·le Coll, María Isabel Vidal Rodríguez i Maria Àngels Mora

Capllonch. Les hores lectives setmanals seran un total de 81, distribuïdes d'aquesta

manera:

María Luisa Espases: 18,5 hores.

Francesc Bal·le Coll: 21 hores.

María Isabel Vidal: 21 hores.

Maria Àngels Mora Capllonch: 19,5 hores.

El curs es començarà de manera presencial a tots els nivells. A 1r i 2n d’ESO

treballaran dos professors dins l’aula. Els professors que faran 1r d’ESO són els

següents: Francesc Bal·le (1r ESO A, B, C i D) i Maria Àngels Mora (1r ESO A, B, C i

D).

Per altra banda, els professors que faran 2n són els següents: Maria Àngels Mora (2n

ESO D), Francesc Bal·le (2n ESO A, B i C) i Maria Isabel Vidal (2n ESO A, B, C i D). La

professora que impartirà 3r d’ESO és na Maria Isabel Vidal (3r ESO A, B i C) i les

professores que impartiran 4t d’ESO són na Maria Àngels Mora (4t PRAQ) i na Maria

Lluïsa Espases (4t A, B i C; amb tutoria a 4t C).

Per a l'elaboració de la present programació es seguirà el Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), amb especial atenció als articles del

decret i a la part de Llengua castellana i literatura.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns de 8,55 a 9,50 i sempre

que sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex I del
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Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Els continguts que treballarem per curs es troben temporalitzats al punt 4 de la

programació.

Quart curs

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Continguts

Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:

àmbit personal, acadèmic, social i àmbit laboral.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

dialogats.

Observació i comprensió del sentit global de debats, col·loquis, entrevistes i

converses espontànies de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de

les normes bàsiques que regulen la comunicació.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la

producció de textos orals.

Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic i dels

instruments d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals.

Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la

comunicació oral que regulen les converses espontànies i altres pràctiques

discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació. El debat.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Continguts

Llegir

Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb

l’àmbit personal, àmbit acadèmic, social i àmbit laboral.
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Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius, descriptius,

instructius, expositius, argumentatius i dialogats.

Actitud progressivament crítica i reflexiva davant la lectura.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies

de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos escrits:

planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i revisió.

Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i

textos dialogats.

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com forma

de comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a instrument

d’enriquiment personal i professional.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts

La paraula

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents

categories gramaticals, amb especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de

determinants i als pronoms.

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes verbals

en textos amb diferent intenció comunicativa.

Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos, reconeix

aquells que tenen origen grec i llatí, i explica el significat que aporten a l’arrel lèxica

i la seva capacitat per a la formació i creació de noves paraules.

Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i

expressions en el discurs oral o escrit.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta, en paper i format digital, sobre la

normativa i l’ús no normatiu de les paraules i interpretació de les informacions

lingüístiques que proporcionen els diccionaris de la llengua: gramaticals,

semàntiques, registre i ús.
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Les relacions gramaticals

Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració simple i

la composta, de les paraules que relacionen els diferents grups que en formen part i

dels seus elements constitutius.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals,

reconeixement del seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura per

obtenir una comunicació eficient.

El discurs

Observació, reflexió i explicació i ús dels trets característics que permeten

diferenciar i classificar els diferents gèneres textuals, amb especial atenció als

discursos expositius i argumentatius.

Observació, reflexió i explicació de l’ús de connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals (substitucions pronominals) com

lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims).

Les varietats de la llengua

Coneixement dels diferents registres i factors que incideixen en l’ús de la llengua en

diferents àmbits socials i valoració de la importància d’utilitzar el registre adequat

segons les condicions de la situació comunicativa.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Continguts

Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola, universal i la literatura juvenil com a

font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el

desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i la seva autonomia lectora.

Introducció a la literatura a través dels textos.

Aproximació a les obres més representatives de la literatura espanyola dels segles

XVIII, XIX i XX als nostres dies a través de la lectura i l’explicació de fragments

significatius i, si és el cas, d’obres completes.

Creació

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, a

partir de les convencions formals del gènere seleccionat i amb intenció lúdica i
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creativa.

Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs i citació adequada

d’aquestes fonts.

2. Objectius específics de l'àrea.

La matèria de Llengua castellana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la participació en les creacions culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de l'informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per

participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.
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8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de

desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni
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comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

La metodologia que es durà a terme a l’ensenyament de l’assignatura de castellà es

caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així com l’aprenentatge

competencial. Aquesta metodologia respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'ha treballat en diferents punts:

elaboració de la programació del curs de Llengua castellana i literatura i dels fulls de

presentació de l'assignatura per als alumnes; realització de reunions d'equips docents

on s'ha donat informació dels alumnes; preparació de la prova inicial de quart curs;

revisió de les lectures voluntàries; i realització de reunions entre els membres del

Departament per establir els criteris a seguir: l’evolució de l’atenció individualitzada

(ACIs i reforços), els criteris d'avaluació, l'obligatorietat o no de les lectures de cada

avaluació...

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

Respecte a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes fonamentalment

comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne/a utilitzi la llengua, tant per

parlar com per escriure, escoltar i llegir.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; al contrari, sembla més lògic aprofitar les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentaris de textos, de

lectures, de notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats,

col·loquis, grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma

improvisada, relatar una noticia, dramatitzar una situació, etc.).
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Els alumnes han de tenir un quadern de treball, on hauran de recollir no només les

activitats, sinó també els esquemes, les redaccions, les fitxes de control de faltes per

millorar la correcció ortogràfica i gramatical, etc., que hagin de fer a classe i a casa

seva. També serà fonamental l’ús del llibre digital, on els alumnes realitzen les

activitats relacionades amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres han de fomentar-la en la

pràctica docent de totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos literaris no

sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que

permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de l'assignatura de

llengua castellana i literatura potenciam l'activitat lectora dels nostres alumnes

presentant-los una llista de lectures adequades a la seva edat i que els puguin resultar

interessants.

Les mesures per controlar i millorar la correcció ortogràfica i gramatical tenen gran

importància per el control de l'expressió oral i escrita, ja que permeten detectar i

anotar les característiques de la producció de l'alumnat i també dels seus progressos.

Aquestes mesures promouen la reflexió dels errors ortogràfics, gramaticals i

d’expressió i l’autocorrecció d’aquests mateixos.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

chromebook o tablet , totes les eines de Google (meet, calendar, gmail, classroom…),

processador de textos, presentacions multimèdia…

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,

ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els
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alumnes.

Per tal de facilitar l’aprenentatge de la nostra assignatura a tot l’alumnat, el

departament de castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades). D’altra banda, es tendran en compte els projectes

interdisciplinaris, però estan pendents de concretar.

3.2.-Materials i recursos didàctics

Materials didàctics 4t ESO

Llibre de text

digital

4º ESO Barcanova. Lengua castellana y Literatura. Programa Concepción

Arenal.

Lectures per

avaluacions

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Pablo
Neruda.

El otro barrio, Elvira Lindo
El salón de ámbar, Matilde Asensi
Como agua para chocolate, Laura Esquivel.

Bodas de Sangre, Federico García Lorca.

Altres recursos  Llibre digital de Barcanova.

 Pissarres digitals a les aules.

 Lectures voluntàries

 Material adaptat.

 Jocs de llengua: Scrabble, Pasapalabra...

 Diccionaris escolar.

 Material d'espanyol per a estrangers.

4. Temporalització.
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1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Las propiedades textuales:

introducción al comentario

de texto.

Clases de palabras.

El barroco

El léxico del castellano.

Las mayúsculas. Reglas

generales de acentuación.

El texto argumentativo

La oración compuesta:

yuxtaposición y

coordinación.

El Realismo, Naturalismo,

Galdós y Clarín.

La g y la j. El acento

diacrítico. Formas del

“porqué”.

Los textos digitales.

Las oraciones subordinadas

adjetivas sustantivadas.

La literatura de posguerra.

La r y la rr. Signos de

puntuación II. El

significado de las palabras.

El texto narrativo y

descriptivo.

La literatura del S.XVIII

Morfología: palabras

simples, derivadas,

compuestas  y

parasintéticas.

Los préstamos léxicos.

La B y V. Acentuación de

diptongos y triptongos.

El texto instructivo,

predictivo y administrativo

Las oraciones subordinadas

sustantivas.

El Modernismo y la

generación del 98.

La ll y la y. Casos

especiales de acentuación.

Introducción a las

tipologías textuales I

Oratoria: debate.

Las oraciones subordinadas

adverbiales.

La literatura actual.

Signos de puntuación III.

La c y qu, la s y z.

Sustituciones léxicas.

El texto expositivo.

El enunciado y la oración

simple.

Historia y cultura S.XVIII

El Romanticismo.

La h. Acentuación de hiatos

Los textos académicos.

Las oraciones subordinadas

adjetivas.

El Novecentismo. Las

vanguardias y la

generación del 27.

La m y la n. Tipos de

abreviación . Uso de los

signos de puntuación I.

Introducción a las

tipologías textuales II

Variedades geográficas.

Repaso de morfosintaxis.

La literatura

hispanoamericana.

Niveles léxicos. La x y la s.

Signos de puntuación IV.

Tots els continguts subratllats són els que també reforçaran els apartats no treballats
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del curs passat, que són els següents:

El mensaje y el contexto (UD1)

Las lenguas del mundo. (UD9)

El Barroco: la narrativa y el teatro (UD1)

El Barroco: la poesía (UD1)

La literatura del siglo XVIII (UD2)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB

05/05/2011 núm. 67). Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual

s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB

núm. 73, de 16 de maig de 2015).

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas

recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà afavorir maneres

d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre la diversitat. S'ha de

tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan directament connectats entre

ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.

L'avaluació inicial, així com tota la informació acadèmica que es pugui tenir de

l'alumnat serviran de base a poder atendre dita diversitat de la millor manera

possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni autonomia

dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el departament

d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma individualitzada les mancances

d'aquests alumnes creant materials adients a nivell particular. S'ampliarà al punt 10

d'aquesta programació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables.
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Els estàndards d’aprenentatge avaluables mínims apareixen en negreta.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, àmbit

acadèmic/escolar i àmbit social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic i laboral, identifica la informació rellevant, determina el tema i

reconeix la intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

1.3 Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i la

interrelació entre discurs i context.

1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels mitjans de

comunicació i entre informació i persuasió en missatges publicitaris orals, identifica

les estratègies d’emfatització i expansió.

1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa,

descriptiva, instructiva, expositiva i argumentativa, identifica l’estructura,

la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció

comunicativa del parlant.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narratius,

descriptius, instructius, expositius i argumentatius, emet judicis raonats i els

relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat de

paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el

context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius de
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forma clara, reconeix les idees principals i integra la informació en oracions

que es relacionin lògicament i semànticament.

3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.

3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loquis i converses

espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la

intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals

i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els intercanvis

comunicatius espontanis.

3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional

(cooperació, espontaneïtat, economia i subjectivitat) en les converses espontànies.

3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un debat,

col·loqui o conversa espontània tenint en compte el to emprat, el llenguatge que

utilitza, el contingut i el grau de respecte vers les opinions dels altres.

3.4 Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en debats,

tertúlies i entrevistes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual i valora de

forma crítica aspectes concrets de la forma i el contingut d’aquests textos.

3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que

regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals pròpies i

alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests,

moviments, mirada...)

4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat

expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels

continguts.

4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses, to, timbre,

volum...) mirada, posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de temps i d’ajuts

audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica

habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.

5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per

transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la conducta.

5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i
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transmetre nous coneixements; per expressar idees i sentiments i per

regular la conducta.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma

individual o en grup.

6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el procés

d’oralitat, organitza el contingut, consulta fonts d’informació diverses, gestiona el

temps, transmet la informació de forma coherent i aprofita vídeos, enregistraments

o altres suports digitals.

6.2. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, i analitza i compara les

similituds i diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en

les pràctiques orals.

6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la

finalitat de la pràctica oral.

6.5. Resumeix oralment exposicions, argumentacions, intervencions públiques...

reconeix les idees principals i incorpora la informació en oracions que es relacionin

lògicament i semànticament.

6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de

l’expressió oral, reconeix en exposicions orals pròpies o alienes les

dificultats expressives: incoherències, repeticions, ambigüitats,

impropietats lèxiques, pobresa i repetició de connectors, etc.

7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les intervencions

orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades, i en les

pràctiques discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació.

7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la comunicació

oral.

7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de comunicació,

hi reconeix la validesa dels arguments i en valora críticament la forma i el contingut.

7.3. Participa activament en els debats escolars, respecta les regles

d’intervenció, interacció i cortesia que els regulen, i fa ús d’un llenguatge

no discriminatori.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potencia el
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desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i

la representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1 Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Aplicar diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Comprèn textos de diversa índole, posa en pràctica diferents

estratègies de lectura i autoavaluació de la pròpia comprensió en funció de

l’objectiu i el tipus de text, actualitza coneixements previs, treballa els

errors de comprensió i construeix el significat global del text.

1.2. Localitza, relaciona i seqüencia les informacions explícites dels textos.

1.3. Infereix la informació rellevant dels textos, identifica la idea principal i

les idees secundàries i s’hi estableixen relacions.

1.4. Construeix el significat global d’un text o de frases del text i en demostra una

comprensió plena i detallada.

1.5. Fa connexions entre un text i el seu context, l’integra i l’avalua críticament,

irealitza hipòtesi sobre el mateix text.

1.6. Comprèn el significat de paraules pròpies del nivell culte de la llengua, les

incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari

per expressar-se amb exactitud i precisió.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits.

2.1. Reconeix i expressa el tema, les idees principals, l’estructura i la

intenció comunicativa de textos escrits propis de l’àmbit personal,

acadèmic, social i laboral, i de relacions amb organitzacions, i identifica la

tipologia textual (narració, exposició...) seleccionada, l’organització del

contingut i el format emprat.

2.2. Identifica els trets diferencials dels diversos gèneres periodístics informatius i

d’opinió: notícies, reportatges, editorials, articles i columnes, cartes al director,

comentaris i crítica.

2.3. Comprèn i explica els elements verbals i els elements no verbals i la intenció

comunicativa d’un text publicitari procedent dels mitjans de comunicació.

2.4. Localitza informacions explícites en un text, les relaciona entre si i amb
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el context, i les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.

2.5. Interpreta el sentit de paraules, expressions, frases o petits fragments extrets

d’un text en funció del seu sentit global.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en esquemes, mapes

conceptuals, diagrames, gràfics, fotografies...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o

obres literàries a través d’una lectura reflexiva que permeti identificar actituds

d’acord o desacord, respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials o

globals d’un text.

3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3 Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol

altra font d’informació impresa en paper o digital, i integrar-los en un procés

d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital, diccionaris

de dubtes i irregularitats de la llengua, etc.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats,

coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes

conceptuals, etc.

5.2. Redacta esborranys de textos.

5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat, organitza

les idees amb claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals

cohesionades i respecta les normes ortogràfiques i gramaticals.

5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut

(idees, estructura...) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i

presentació).
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5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la pròpia producció escrita, així com la producció

escrita dels companys.

5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que es

dedueixen de l’avaluació de la producció escrita.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal, acadèmic,

social i laboral.

6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptius,

instructius, expositius i argumentatius i s’adequa als trets propis de la

tipologia seleccionada.

6.3. Empra diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.

6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, reconeix les idees

principals amb coherència i cohesió i les expressa amb un estil propi,

evitant reproduir literalment les paraules del text.

6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels textos

treballats.

6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin aparèixer en els

textos: gràfics, imatges, etc.

7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició dels

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és

capaç d’organitzar el pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua

incorporant-les al seu repertori lèxic i reconeixent la importància d’enriquir el seu

vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la lectura i

l’escriptura.

7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,

participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a

conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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1. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen determinades

categories gramaticals en relació amb la intenció comunicativa del text on

apareixen, amb especial atenció a adjectius, determinants i pronoms.

1.1. Explica els valors expressius que adquireixen alguns adjectius,

determinants i pronoms en relació amb la intenció comunicativa del text on

apareixen.

2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes verbals en

relació amb la intenció comunicativa del text del qual formen part.

2.1. Reconeix i explica els valors expressius que adquireixen les formes

verbals en relació amb la intenció comunicativa del text del qual formen

part.

3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves

possibilitats de combinació per crear noves paraules, i identifica aquells que

procedeixen del llatí i grec.

3.1. Reconeix els diferents procediments per a la formació de paraules

noves i explica el valor significatiu dels prefixos i sufixos.

3.2. Forma substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories

gramaticals fent ús de diferents procediments lingüístics.

3.3. Coneix el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen grecollatí i els

utilitza per deduir el significat de paraules desconegudes.

4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en funció

de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit del qual formen part.

4.1. Explica tots els valors expressius de les paraules que guarden relació amb la

intenció comunicativa del text on apareixen.

4.2. Explica amb precisió el significat de paraules i usa l’accepció adequada

en relació amb el context en el qual apareixen.

5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta en paper

o en format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i per

progressar en l’aprenentatge autònom.

5.1. Utilitza els diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format

digital, resol eficaçment els dubtes que li sorgeixen sobre l’ús correcte de

la llengua i progressa en l’aprenentatge autònom.
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6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per reconèixer

l’estructura de les oracions compostes.

6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes i usa connectors i

altres procediments de substitució per evitar repeticions.

6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i

semànticament un enunciat, així com els elements que s’agrupen a l’entorn

d’ella.

6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el substantiu i

alguns adverbis amb oracions de relatiu, substantives i adverbials respectivament,

transforma i amplia adjectius, substantius i adverbis en oracions subordinades i les

insereix com a constituents d’una altra oració.

6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a

l’observació, la reflexió i l’explicació sintàctica.

7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes de comprensió i

expressió de textos orals i escrits i per a la revisió progressivament autònoma dels

textos propis i aliens.

7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits, aplica correctament les

normes ortogràfiques i gramaticals i reconeix el seu valor social per obtenir

una comunicació eficient.

8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb especial

atenció a les estructures expositives i argumentatives per emprar-les a les seves

produccions orals i escrites.

8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals, amb especial

atenció a les expositives i argumentatives, i les utilitza a les pròpies produccions

orals i escrites.

8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen els

diversos usos lingüístics: tema, propòsit, destinatari, gènere textual, etc.

8.3. Descriu els trets lingüístics més destacats de textos expositius i argumentatius i

els relaciona amb la intenció comunicativa i el context en el qual es produeixen.

8.4. Reconeix en un text, i empra a les produccions pròpies, els diferents

procediments lingüístics per a l’expressió de la subjectivitat.

9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpies orals i
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escrites els diferents connectors textuals i els principals mecanismes de referència

interna, tant gramaticals com lèxics.

9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohesió

textual.

9.2. Identifica, explica i empra diferents tipus de connectors de causa,

conseqüència, condició i hipòtesi, així com els mecanismes gramaticals i lèxics de

referència interna que proporcionen cohesió a un text.

10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits

socials, alhora que valora la importància d’emprar el registre adequat a cada

moment.

10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en funció de

la intenció comunicativa i l’ús social que en fa.

10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat a cada situació

comunicativa i l’aplica en els discursos orals i escrits que elabora.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres

literàries properes als seus gusts i aficions.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica els

aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència

personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic amb l’única finalitat

d’aconseguir el plaer per la lectura.

2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a partir de

l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura,

cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
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2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responen a un

mateix tòpic, observa, analitza i explica els diferents punts de vista segons el mitjà,

l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar

mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els

companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament

autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, a partir d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament l’expressió

corporal com a manifestació de sentiments i emocions i respecta les produccions

dels altres.

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XVIII als nostres dies,

reconèixer la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què pertany i

relacionar el contingut amb el context sociocultural i literari de l’època, o d’altres

èpoques, i expressar la relació existent amb judicis personals raonats.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de la

literatura del segle XVIII als nostres dies,n’identifica el tema, en resumeix

el contingut i n’interpreta el llenguatge literari.

4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció

de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet judicis

personals raonats.

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere,

amb intenció lúdica i creativa.

5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats, a partir

de les convencions del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació

capaç d’analitzar i regular els propis sentiments.
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6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per realitzar un treball

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura,

adopta un punt de vista crític i personal i utilitza les tecnologies de la informació i la

comunicació.

6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per desenvolupar per

escrit, amb rigor, claredat i coherència, un tema relacionat amb el currículum de

literatura.

6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals

i crítics sobre les obres literàries i s’expressa amb rigor, claredat i coherència.

6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme treballs acadèmics.

6.2. Criteris de qualificació.

La qualificació se calcularà a partir d’aquests percentatges:

Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

S’haurà de tenir en compte els següents aspectes de qualificació:

- Les faltes d’ortografia i expressió, tant als exàmens com als treballs,

redaccions i altres tasques, descomptaran 0,1 per falta. El descompte per

ortografia i expressió no superarà els dos punts de la nota final. Si de manera

contrària, l’alumne fa un examen sense cap falta d’ortografia, amb una bona

presentació i expressió, aquest podrà obtenir fins a un punt extra a la nota de

l’examen.

- Lectures i tasques voluntàries: l’alumne tendrà l’oportunitat de entregar

tasques relacionades amb lectures opcionals per fomentar el plaer per la
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lectura. Per cada una treballada s’obtindrà fins a 0,25 en un total de 4 llibres o

tasques per trimestre (1 punt en total) que s’afegirà a la nota final del

trimestre.

L’avaluació serà, durant tot el curs, contínua. D’aquesta manera, les qualificacions de

cada trimestre sempre tindran en compte les anteriors. Es calcularà de la següent

manera:

1a avaluació: X = 100% de les qualificacions del primer trimestre.

2a avaluació: Y = 100% de les qualificacions del segon trimestre.

Nota segona avaluació = (X+Y)/2

3a avaluació: Z= 100% de les qualificacions del tercer trimestre.

Nota tercera avaluació = (nota segona avaluació + Z)/2

D’aquesta manera, les qualificacions de cada trimestre tenen un valor superior a

l’anterior, però tenint en compte totes elles.

6.3. Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements

del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació

s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses

de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la

llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la

capacitat de reflexió lingüística. Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels

errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que s’ha après,

reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.
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En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui

l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació

acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua i es durà a terme a través dels següents mètodes i

activitats:

 

 Seguiment diari de la feina a classe.

 Valoració de treballs individuals i col·lectius.

 Realització de proves orals i escrites.

 Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

 

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el

coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència

i a la referència de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és

a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

6.4. Criteris i procediments de recuperació

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
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Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

Procediments de recuperació

-Examen de continguts durant el mes de juny. La nota màxima de recuperació que

podrà adquirir l’alumnat és un 6.

Matèries pendents

-Es recuperen automàticament si l'alumne aprova la 1a i la 2a avaluació del curs

posterior. També es recuperarà si aprova el curs següent.

-Tots els altres casos hauran d'aprovar l'examen extraordinari d'abril o de final de curs

que tendrà la següent qualificació:examen de continguts (90%) i feina de recuperació

(10%).

- Els alumnes rebran durant la primera avaluació un full amb la feina que s'haurà

d'entregar el dia de l'examen.

Seguiment repetidors

4t Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que

apareixen a la PGA.
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6.5. Criteris de promoció i titulació.

Els criteris de promoció i titulació queden establerts a la PGA del curs 2021-2022.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures

també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals sempre

que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament, arrel de la COVID 19,

és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una comissió de salut

que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents departaments didàctics se’n

podrà fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament del curs en les mesures higièniques que s’han de

mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...

Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar el

tema sanitari:

-Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’Ebola, la grip, el

xarampió...)

-Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

-Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i amb un

enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

-Anàlisi morfosintàctic a partir de decàlegs sanitaris.

-Projectes com per exemple la incidència de les malalties en la literatura

espanyola (la Pesta Negra, la grip espanyola...).
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8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament

de les competències clau a les matèries.

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és la

competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge com a

instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els

alumnes treballin, per una banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees

i d’opinions i, per una altra, la competència escrita entesa com a producció. Així, la

competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure,

comprendre i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar

adreçats a l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència:

comprensió de textos orals i escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb

correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és

exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La

competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i

habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i

la comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així, saber

llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i interpretar les

informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital

suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels

alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació i també

l’autoaprenentatge, motiu central de la competència d’aprendre a aprendre, que

s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al

desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma. Suposa partir dels

coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de l’individu,

desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar

resposta a les necessitats que se li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer

de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç

d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també

en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un

procés de formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat

i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva
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d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que

ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua.

Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències

socials i cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a les

relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d'estendre's en les societats

democràtiques, en el sentit que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els

altres, a negociar, a aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està

vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda

l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips,

aquesta competència està plenament adquirida en el moment en què els alumnes

reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les

dimensions multiculturals de la nostra societat dins un món globalitzat també implica

el reconeixement de les que ens són pròpies i de l’aportació de la nostra cultura a

l’entorn. També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de

conducta i els usos generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple

al món laboral. En aquest punt, allò social convergeix amb la competència que té a

veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de forma

sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada amb

qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos, l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament

de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç,

tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no

lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els

alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer,

resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i

alienes, que es poden treballar tant de forma individual com cooperativa. Els alumnes,

així, adquireixen les eines que els han de permetre ser agents de canvi en benefici de

la societat. Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les expressions

culturals ha de permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera

crítica les manifestacions culturals i artístiques. Suposa el domini de les destreses
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necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa.

Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la

capacitat d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extreure temes i

tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les

vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de forma

essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau. Òbviament, no

totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge, però, fins i tot, una

competència com la matemàtica es pot abordar a les classes de llengua. Si bé és cert

que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria, sí que té un paper

rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat de les

combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del qual

s’estructuren les matèries científiques. En les societats modernes, l’aprenentatge de

llengües només té sentit si la seva finalitat és fer ciutadans competents

lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. I

això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.

En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

8.1. Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació
lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:
- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió de
textos orals de diferent tipologia -mitjans de
comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva
de textos de diferent tipologia: literària i no
literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb
coherència, cohesió, adequació i correcció
(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text
ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de
les normes reguladores dels intercanvis
comunicatius. Estudi dels registres lingüístics
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per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en
qualsevol situació comunicativa.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència
i tecnologia

- Anàlisi sintàctic.
- Esquemes mètrics.

Competència
digital

- Treballs de recerca d'informació per realitzar
comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.
- Entrega de treballs en format digital.
- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA,
- CANVA, POWER POINT, Programa de presentació de

Google.

Aprendre a
aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè
serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies
per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes
per a la realització de treballs.-

Competències
socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.
- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.
- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.
- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Elaboració de projectes.
- A 3r i 4t, treballs en grups d'ampliació.

Consciència i
expressions
culturals

- Lectura d'obres literàries.
- Representacions teatrals.
- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana i universal.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

9.1 Plans d'actuació

Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs de

cursos anteriors tant dels nostres alumnes com del que provenen de primària. Amb

aquesta informació, cada professor prepara la seva adaptació.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de consecució

dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques.

Els professors d'aquests alumnes seran els responsables de l'elaboració i seguiment de

les adaptacions curriculars significatives seguint les indicacions del Departament

d'Orientació.

És important no oblidar als nouvinguts. Durant els curs hi pot haver alumnes que

s’incorporin tard al sistema educatiu de les Illes Balears i que poden presentar un

desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A vegades han

d’aprendre la llengua catalana o la llengua castellana, o les dues per comunicar-se i

per aprendre. L'ensenyament en català ho tenen cobert amb el PALIC. No així en

castellà, que els hem d'atendre a la classe ordinària. Aquest fet, afegit als diferents

ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de mesures organitzatives i

metodològiques, com, per exemple, la preparació de fitxes de material de primària i

de castellà com a segona llengua.

El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.

Els alumnes repetidors que en el curs anterior no haguessin superat l'assignatura de

Llengua castellana i literatura i els que han promocionat sense haver superat la

matèria rebran un seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i,

en conseqüència, poder ajudar-los a superar-les.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

a) Les adaptacions curriculars no significatives són les modificacions dels elements del
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currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents. Tot i

així, haurem de comptar amb diferents situacions arrel de les mesures de sanitat

preses.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

A causa de les circumstàncies actuals, la previsió d’activitats complementàries i

extraescolars del curs està pendent de concretar.

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a

l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica 4t ESO

Departament de Llengua castellana i literatura

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classes però la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional, amb

necessitats educatives especials o amb necessitat de reforç educatiu (veure apartat

9).
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

Matèria: Llengua castellana i literatura 4t PRAQ

Introducció

El Departament de Llengua castellana i literatura de l'IES Port d'Alcúdia en el curs

2021 - 2022 està format pels següents membres : Lluïsa Espases Bennassar (cap de

departament), Francesc Bal·le Coll, María Isabel Vidal Rodríguez i Maria Àngels Mora

Capllonch. Les hores lectives setmanals seran un total de 81, distribuïdes d'aquesta

manera:

María Luisa Espases: 18,5 hores.

Francesc Bal·le Coll: 21 hores.

María Isabel Vidal: 21 hores.

Maria Àngels Mora Capllonch: 19,5 hores.

El curs es començarà de manera presencial a tots els nivells. A 1r i 2n d’ESO es

treballarà amb dos professors dins l’aula. Els docents que faran 1r d’ESO són els

següents: Francesc Bal·le (1r ESO A, B, C i D) i Maria Àngels Mora (1r ESO A, B, C i

D).

Per altra banda, els professors que faran 2n són els següents: Maria Àngels Mora (2n

ESO D), Francesc Bal·le (2n ESO A, B i C) i Maria Isabel Vidal (2n ESO A, B, C i D).

La professora que impartirà 3r d’ESO és na Maria Isabel Vidal (3r ESO A, B i C) i les

professores que impartiran 4t d’ESO són na Maria Àngels Mora (4t PRAQ) i na Maria

Lluïsa Espases (4t A, B i C; amb tutoria a 4t C).

Per a l'elaboració de la present programació s'ha seguit el Decret 34/2015, de 15 de

maig (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015), amb especial atenció als articles del decret i a la part de Llengua castellana i

literatura. A més, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres

de 31 d'octubre de 2017 per la qual s'aproven les instruccions per a la implantació

dels programes de reforç de l'aprenentatge per a 4t d'ESO a partir del curs 2018-19.

Les reunions de departament es duran a terme els dilluns de 8,55 a 9,50 i sempre
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que sigui necessari es convocarà una reunió extraordinària.

Idiosincràcia del grup

El programa de reforç de l’aprenentatge a 4t d’ESO és una mesura específica d’atenció

a la diversitat adreçada preferentment a aquells alumnes que han cursat 3r de PMAR o

a aquells altres que, tot i tenir interès, bona actitud i fer feina, tenguin dificultats

d’aprenentatge que facin aconsellable la seva incorporació al programa.

En aquest programa la metodologia i els criteris i procediments d’avaluació aniran

orientats al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius

de l’etapa de forma activa, afavorint el treball globalitzat i la resolució de problemes,

amb l’objectiu que els alumnes puguin obtenir el graduat en ESO.

1.- Continguts

Els continguts tractats a la nostra programació s'adeqüen als establerts a l'Annex I del

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Els continguts que treballarem per curs es troben temporalitzats al punt 4 de la

programació.

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
Continguts
Escoltar

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit

d’ús: àmbit personal, acadèmic, social i àmbit laboral.

Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat

que persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i dialogats.

Observació i comprensió del sentit global de debats, col·loquis, entrevistes i

converses espontànies de la intenció comunicativa de cada interlocutor i

aplicació de les normes bàsiques que regulen la comunicació.

Parlar

Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per

a la producció de textos orals.
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Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic i

dels instruments d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals.

Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la

comunicació oral que regulen les converses espontànies i altres pràctiques

discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació. El debat.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
Continguts
Llegir

Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb

l’àmbit personal, àmbit acadèmic, social i àmbit laboral.

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius, descriptius,

instructius, expositius, argumentatius i dialogats.

Actitud progressivament crítica i reflexiva davant la lectura.

Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció

d’informació.

Escriure

Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos

escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i

revisió.

Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral.

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,

argumentatius i textos dialogats.

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com

forma de comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a

instrument d’enriquiment personal i professional.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts
La paraula

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents

categories gramaticals, amb especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de
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determinants i als pronoms.

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes

verbals en textos amb diferent intenció comunicativa.

Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos,

reconeix aquells que tenen origen grec i llatí, i explica el significat que aporten

a l’arrel lèxica i la seva capacitat per a la formació i creació de noves paraules.

Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i

expressions en el discurs oral o escrit.

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta, en paper i format digital,

sobre la normativa i l’ús no normatiu de les paraules i interpretació de les

informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris de la llengua:

gramaticals, semàntiques, registre i ús.

Les relacions gramaticals
Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració

simple i la composta, de les paraules que relacionen els diferents grups que en

formen part i dels seus elements constitutius.

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals,

reconeixement del seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura

per obtenir una comunicació eficient.

El discurs
Observació, reflexió i explicació i ús dels trets característics que permeten

diferenciar i classificar els diferents gèneres textuals, amb especial atenció als

discursos expositius i argumentatius.

Observació, reflexió i explicació de l’ús de connectors textuals i dels principals

mecanismes de referència interna, tant gramaticals (substitucions pronominals)

com lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims).

Les varietats de la llengua

Coneixement dels diferents registres i factors que incideixen en l’ús de la

llengua en diferents àmbits socials i valoració de la importància d’utilitzar el

registre adequat segons les condicions de la situació comunicativa.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
Continguts
Pla lector

Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola, universal i la literatura juvenil



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Castellà

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per

aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i la seva

autonomia lectora.

Introducció a la literatura a través dels textos.

Aproximació a les obres més representatives de la literatura espanyola dels

segles XVIII, XIX i XX als nostres dies a través de la lectura i l’explicació de

fragments significatius i, si és el cas, d’obres completes.

Creació

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle

XX, a partir de les convencions formals del gènere seleccionat i amb intenció

lúdica i creativa.

Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs i citació

adequada d’aquestes fonts.

2.- Objectius específics de l’àrea

La matèria de Llengua castellana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els

objectius següents:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels

altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a

l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses,

evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana per

comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en

la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions

personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats

individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en llengua castellana com a vehicle de comunicació

parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament

personal i l’expressió i per a la participació en les creacions culturals.

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les

tecnologies de l'informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i

presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per
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participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent

i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa

i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat

acadèmica, social i cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot

tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements

verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.

8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les

convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos

estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.

9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i

les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb

adequació, coherència, cohesió i correcció.

10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món actual, i

valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa

cultural i personal.

11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació

del propi aprenentatge i el dels altres.

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de

textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per

adoptar una visió personal i crítica.

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre

informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic,

ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi

pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.

15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i assenyalar els

mecanismes de relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de
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desenvolupar lectures crítiques dels missatges que hi apareixen.

16. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació

comunicativa.

17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que

s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura,

música...).

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana des de

l’edat mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació

amb el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni

comú.

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...)

per afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

3. Orientacions metodològiques:

La metodologia que es durà a terme a l’ensenyament de l’assignatura de castellà es

caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així com l’aprenentatge

competencial. Aquesta metodologia respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'ha treballat en diferents punts:

elaboració de la programació del curs de Llengua castellana i literatura i dels fulls de

presentació de l'assignatura per als alumnes; realització de reunions d'equips docents

on s'ha donat informació dels alumnes; preparació de la prova inicial de quart curs;

revisió de les lectures voluntàries; i realització de reunions entre els membres del

Departament per establir els criteris a seguir: l’evolució de l’atenció individualitzada

(ACIs i reforços), els criteris d'avaluació, l'obligatorietat o no de les lectures de cada

avaluació...

3.1. Mètodes i propostes pedagògiques

En l’elaboració de la programació del PRAQ per a 4t d’ESO, s’han tengut en compte els

següents principis metodològics:
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3.1.1. Atenció individualitzada

El grup que cursa el PRAQ per a 4t d’ESO presenta dues característiques que

possibiliten una atenció individualitzada:

-Nombre reduït d’alumnes.

-Heterogeneïtat de l’alumnat quant als seus coneixements, habilitats, actituds,

aptituds, interessos i realitats socials.

Per aquestes dues raons, durant el desenvolupament de les classes es pot dedicar un

temps específic a l'atenció individualitzada de l'alumnat en funció de les seves

necessitats en cada moment.

Aquesta atenció individualitzada permet:

- Adequar els ritmes d’aprenentatge a les capacitats de l’alumne.

- Revisar i guiar el seu treball diari.

- Fomentar el seu rendiment acadèmic al màxim.

- Augmentar la seva motivació front l’aprenentatge per a obtenir una major autonomia

en l'estudi i tasques escolars.

- Afavorir el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge, fent-li

responsable del reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats.

- Afavorir una progressiva autonomia dels alumnes que contribueixi a desenvolupar la

capacitat d'aprendre per si mateixos.

- Aquesta atenció personalitzada està orientada a aconseguir el màxim

desenvolupament de cada un dels alumnes i a la resposta a les dificultats

d'aprenentatge identificades prèviament o a les que vagin sorgint.

3.1.2. Caràcter significatiu dels aprenentatges.

Els alumnes que formen part del programa de reforç de l’aprenentatge per a 4t d’ESO,

presenten algunes dificultats d'aprenentatge i mancances en els coneixements bàsics.

Per tant, ens centrarem en el desenvolupament de les capacitats instrumentals

bàsiques facilitant-los la construcció d’aprenentatges significatius, fonamentals per al

seu futur escolar i professional.

3.1.3. Flexibilització dels aprenentatges.
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A causa del perfil d'alumnat del grup, la metodologia de feina serà molt flexible, de

manera que pugui adaptar-se al seu ritme i necessitats. Es valorarà molt que

l'alumnat participi i sigui capaç de demanar tots els dubtes que tengui per tal que els

aprenentatges que assoleixi durant aquest curs siguin significatius. Per això, aquest

grup seguirà un ritme propi basat en la flexibilitat en funció de les necessitats que

presenti el grup en el dia a dia.

La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i

adreçada a l'assoliment dels objectius d’etapa i els mínims de la matèria, especialment

els aspectes més directament relacionats amb les competències clau amb vista a què

puguin obtenir el títol de graduat en ESO. Concretament, ens centrarem en la

comprensió lectora, l'expressió oral i escrita i el desenvolupament de la capacitat per

dialogar i expressar-se en públic. A més, es fomentaran els mètodes de recerca i

d'investigació, l'ús habitual de les tecnologies de la informació i la comunicació, els

mètodes que impliquin desenvolupar la capacitat de reflexió i crítica...

Sempre que sigui possible es posaran de manifest les relacions entre les diferents

matèries i la seva vinculació amb la realitat. Es promourà la feina en equip i

s'afavorirà una progressiva autonomia dels alumnes que contribueixi a desenvolupar

la capacitat d'aprendre per si mateixos.

Tant en llengua oral com escrita, a l'hora de treballar els continguts, es seguirà, en

general, el següent procés:

a) Observació, lectura i audició de textos de diferents tipologies i modalitats;

diferents registres...

b) Anàlisi dels textos esmentats.

c) Planificació i producció de textos propis.

Les activitats destinades a l'expressió oral no necessàriament han de suposar una

ruptura en la dinàmica habitual de la classe; al contrari, sembla més lògic aprofitar les

situacions orals que crea la mateixa dinàmica de les classes (comentari de textos, de

notícies; exposicions: de temes, de treballs, etc.; participació en: debats, col·loquis,

grups de treball, etc.; exercicis de creació: narrar una història de forma improvisada,

relatar una noticia, dramatitzar una situació, etc.)
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Els alumnes disposaran d'un quadern de treball on hauran de recollir les activitats,els

seus escrits, esquemes, correccions... Aquest quadern és una eina fonamental i cobra

una importància especial en el procediment d'avaluació. També serà fonamental l’ús

del llibre digital, on els alumnes realitzen les activitats relacionades amb els continguts

i desenvolupen l'autoavaluació.

No s'ha d'oblidar que la lectura constitueix un factor primordial per al

desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres l’han de fomentar en la

pràctica docent en totes les matèries. S’ha d’entendre la lectura de textos literaris, no

sols com a font de nous coneixements, sinó també com a plaer, com a eina que

permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a l’art literari. Des de l'assignatura de

Llengua castellana i literatura potenciam l'activitat lectora dels alumnes,

presentant-los una llista de lectures voluntàries adequades a la seva edat i que els

puguin resultar interessants.

Les mesures per controlar i millorar la correcció ortogràfica i gramatical tenen gran

importància per el control de l'expressió oral i escrita, ja que permeten detectar i

anotar les característiques de la producció de l'alumnat i també dels seus progressos.

Aquestes mesures promouen la reflexió dels errors ortogràfics, gramaticals i

d’expressió i l’autocorrecció d’aquests mateixos.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

chromebook, totes les eines de Google (meet, calendar, gmail, classroom…),

processador de textos, presentacions multimèdia…

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,

ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els

alumnes.
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Per tal de facilitar l’aprenentatge de la nostra assignatura a tot l’alumnat, el

departament de castellà mantindrà una comunicació continua amb altres

departaments per flexibilitzar les tasques (exemple: si a català ja s’expliquen les

propietats textuals, coordinar l’ensenyament amb aquest departament per no

haver-ho d’explicar dues vegades).

D’altra banda, es tendran en compte els projectes interdisciplinaris, però estan

pendents de concretar.

3.3.-Materials i recursos didàctics

Materials didàctics 4t PRAQ

Llibre de text 4º ESO Barcanova. Lengua castellana y Literatura. Programa Concepción

Arenal.

Lectures per

avaluacions

A 4t d'ESO de PRAQ es llegirà un llibre de lectura (El otro barrio

d'Elvira Lindo) a més de fragments d'obres i textos de diferent tipologies

i modalitats relacionats amb els continguts treballats al llarg del curs.

Quadern de treball i el material necessari per complir amb les normes del quadern:

bolígraf blau, negre i verd.

Altres recursos ● Llibre digital de Barcanova.

● Pissarres digitals a les aules.

● Lectures voluntàries

● Material adaptat.

● Jocs de llengua: Scrabble, Pasapalabra...

● Diccionaris escolar.

● Material d'espanyol per a estrangers.

● Dossiers

● Google classroom

4. Temporalització

Distribució dels continguts durant el curs – 4t ESO PRAQ
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1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Las propiedades textuales:

introducción al comentario

de texto.

Clases de palabras.

La poesía: géneros

poéticos

El barroco

El léxico del castellano.

Las mayúsculas. Reglas

generales de acentuación.

El texto argumentativo

La oración compuesta:

yuxtaposición y

coordinación.

El Realismo, Naturalismo,

Galdós y Clarín.

La g y la j. El acento

diacrítico. Formas del

“porqué”.

Los textos digitales.

Las oraciones

subordinadas adjetivas

sustantivadas.

La literatura de posguerra.

La r y la rr. Signos de

puntuación II. El

significado de las palabras.

El texto narrativo y

descriptivo.

La literatura del S.XVIII

Morfología: palabras

simples, derivadas,

compuestas  y

parasintéticas.

Los préstamos léxicos.

La B y V. Acentuación de

diptongos y triptongos.

El texto instructivo,

predictivo y administrativo

Las oraciones subordinadas

sustantivas.

El Modernismo y la

generación del 98.

La ll y la y. Casos

especiales de acentuación.

Introducción a las

tipologías textuales I

Oratoria: debate.

Las oraciones

subordinadas adverbiales.

La literatura actual.

Signos de puntuación III.

La c y qu, la s y z.

Sustituciones léxicas.

El texto expositivo.

El enunciado y la oración

simple.

Historia y cultura S.XVIII

El Romanticismo.

La h. Acentuación de

hiatos

Los textos académicos.

Las oraciones subordinadas

adjetivas.

El Novecentismo. Las

vanguardias y la

generación del 27.

La m y la n. Tipos de

abreviación . Uso de los

signos de puntuación I.

Introducción a las

tipologías textuales II

Variedades geográficas.

Repaso de morfosintaxis.

La literatura

hispanoamericana.

Niveles léxicos. La x y la s.

Signos de puntuación IV.

Tots els continguts subratllats són els que també reforçaran els apartats no treballats

del curs passat, que són els següents:
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El mensaje y el contexto (UD1)

La poesía. Géneros poéticos. (UD1)

Las lenguas del mundo. (UD9)

El Barroco: la narrativa y el teatro (UD1)

El Barroco: la poesía (UD1)

La literatura del siglo XVIII (UD2)

5.-Activitats i procediments d’ampliació i reforç

En aquest apartat es tendran en compte:

El DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i

l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons

públics. (BOIB 05/05/2011 núm. 67).

L'Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig

de 2015).

La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d'octubre

de 2017 per la qual s'aproven les instruccions per a la implantació dels programes de

reforç de l'aprenentatge per a 4t d'ESO.

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas

recursos i estratègies diversificades. Durant les classes es buscarà afavorir maneres

d’ensenyar i d’organitzar el treball a l’aula que facilitin atendre la diversitat. S'ha de

tenir en compte que els aprenentatges de llengua estan directament connectats entre

ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.

L'avaluació inicial, així com tota la informació acadèmica que es pugui tenir de

l'alumnat serviran de base a poder atendre dita diversitat de la millor manera

possible.

L'objectiu de l'atenció a la diversitat ha de ser que l'alumnat amb necessitats

educatives assoleixi una competència comunicativa la qual li proporcioni autonomia

dins i fora de l'aula. Per això, aquest departament, juntament amb el departament

d'Orientació, faran feina plegats per tractar de forma individualitzada les

particularitats d'aquests alumnes creant materials adients a nivell particular

(S'ampliarà al punt 10 d'aquesta programació).

Les activitats s’adequaran al temps de què es disposa per treballar-les. S'ha d'intentar
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que la seva estructuració en parts s'avingui a les sessions de classe, sense que la

interrupció en minvi l'efectivitat. Sempre s'ha de comptar amb un temps suficient per

a l'explicació i per fer, si cal, consultes, aclariments, intervencions espontànies dels

alumnes…

Les activitats han de tenir aspectes "oberts" perquè puguin ser realitzades pels

alumnes avantatjats i pels més endarrerits, sense que s'obstaculitzi el treball del

grup-classe.

Cada objectiu tendrà les activitats concretes corresponents per garantir-ne

l'assoliment. De totes maneres, això no significa haver de crear activitats aïllades per

a cada aspecte. Convé limitar, precisament, aquells exercicis específics d'ortografia,

morfosintaxi..., deslligats d'altres elements de l'expressió escrita i oral.

La classificació que nosaltres seguirem serà la següent:

- D'introducció-motivació: per interessar, per implicar l'alumne en el tema.

- De coneixements previs: per conèixer les idees, opinions..., sobre el

contingut en qüestió.

- De desenvolupament: per conèixer els conceptes, procediments o

actituds nous i enllaçar-los amb els ja coneguts.

- De consolidació: per contrastar idees noves amb les prèvies, aplicant-hi

els aprenentatges nous.

- De reforç: per a alumnes amb necessitats especials.

- De recuperació: per als alumnes que no han assolit els coneixements

treballats.

- D'ampliació: per als alumnes que han realitzat de manera satisfactòria

les activitats de desenvolupament. En aquest grup, de forma particular,

no hi ha activitats d’ampliació.

El professor ha d'escollir aquelles activitats que cregui més convenients per a cada

unitat.

6. Avaluació

6.1 Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

Els estàndards d’aprenentatge avaluables mínims apareixen en negreta.
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BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,

acadèmic i laboral, identifica la informació rellevant, determina el tema

i reconeix la intenció comunicativa del parlant.

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

1.3 Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i la

interrelació entre discurs i context.

1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels mitjans

de comunicació i entre informació i persuasió en missatges publicitaris orals,

identifica les estratègies d’emfatització i expansió.

1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa,

descriptiva, instructiva, expositiva i argumentativa, identifica

l’estructura, la informació rellevant, determina el tema i reconeix la

intenció comunicativa del parlant.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza

fonts de procedència no verbal.

2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narratius,

descriptius, instructius, expositius i argumentatius, emet judicis raonats i els

relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat

de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,

recorda el context en el qual apareix...).

2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius

de forma clara, reconeix les idees principals i integra la informació en

oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
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3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.

3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loquis i

converses espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i

reconeix la intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les

diferències formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius

formals i els intercanvis comunicatius espontanis.

3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional

(cooperació, espontaneïtat, economia i subjectivitat) en les converses

espontànies.

3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un

debat, col·loqui o conversa espontània tenint en compte el to emprat, el

llenguatge que utilitza, el contingut i el grau de respecte vers les opinions dels

altres.

3.4 Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en debats,

tertúlies i entrevistes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual i

valora de forma crítica aspectes concrets de la forma i el contingut d’aquests

textos.

3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que

regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals

pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals

(gests, moviments, mirada...)

4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat

expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels

continguts.

4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses, to,

timbre, volum...) mirada, posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de

temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.

4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la

pràctica habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per

millorar-les.

5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per

transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la
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conducta.

5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i transmetre

nous coneixements; per expressar idees i sentiments i per regular la conducta.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma

individual o en grup.

6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el

procés d’oralitat, organitza el contingut, consulta fonts d’informació

diverses, gestiona el temps, transmet la informació de forma coherent i

aprofita vídeos, enregistraments o altres suports digitals.

6.2. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, i analitza i compara

les similituds i diferències entre discursos formals i discursos espontanis.

6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua

en les pràctiques orals.

6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu

missatge a la finalitat de la pràctica oral.

6.5. Resumeix oralment exposicions, argumentacions, intervencions

públiques... reconeix les idees principals i incorpora la informació en oracions

que es relacionin lògicament i semànticament.

6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de l’expressió

oral, reconeix en exposicions orals pròpies o alienes les dificultats expressives:

incoherències, repeticions, ambigüitats, impropietats lèxiques, pobresa i

repetició de connectors, etc.

7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les intervencions

orals pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades, i en

les pràctiques discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació.

7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la

comunicació oral.

7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de

comunicació, hi reconeix la validesa dels arguments i en valora críticament la

forma i el contingut.

7.3. Participa activament en els debats escolars, respecta les regles

d’intervenció, interacció i cortesia que els regulen, i fa ús d’un llenguatge no

discriminatori.
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8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potencia el

desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no

verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.

8.1 Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Aplicar diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

1.1. Comprèn textos de diversa índole, posa en pràctica diferents

estratègies de lectura i autoavaluació de la pròpia comprensió en

funció de l’objectiu i el tipus de text, actualitza coneixements previs,

treballa els errors de comprensió i construeix el significat global del

text.

1.2. Localitza, relaciona i seqüencia les informacions explícites dels textos.

1.3. Infereix la informació rellevant dels textos, identifica la idea

principal i les idees secundàries i s’hi estableixen relacions.

1.4. Construeix el significat global d’un text o de frases del text i en demostra

una comprensió plena i detallada.

1.5. Fa connexions entre un text i el seu context, l’integra i l’avalua críticament,

i realitza hipòtesi sobre el mateix text.

1.6. Comprèn el significat de paraules pròpies del nivell culte de la llengua, les

incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu

vocabulari per expressar-se amb exactitud i precisió.

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits.

2.1. Reconeix i expressa el tema, les idees principals, l’estructura i la

intenció comunicativa de textos escrits propis de l’àmbit personal,

acadèmic, social i laboral, i de relacions amb organitzacions, i identifica

la tipologia textual (narració, exposició...) seleccionada, l’organització

del contingut i el format emprat.

2.2. Identifica els trets diferencials dels diversos gèneres periodístics

informatius i d’opinió: notícies, reportatges, editorials, articles i columnes,

cartes al director, comentaris i crítica.

2.3. Comprèn i explica els elements verbals i els elements no verbals i la

intenció comunicativa d’un text publicitari procedent dels mitjans de
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comunicació.

2.4. Localitza informacions explícites en un text, les relaciona entre si i

amb el context, i les seqüencia i dedueix informacions o valoracions

implícites.

2.5. Interpreta el sentit de paraules, expressions, frases o petits fragments

extrets d’un text en funció del seu sentit global.

2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en esquemes, mapes

conceptuals, diagrames, gràfics, fotografies...

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o

obres literàries a través d’una lectura reflexiva que permeti identificar actituds

d’acord o desacord, respectant a tota hora les opinions dels altres.

3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials

o globals d’un text.

3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.

3.3 Respecta les opinions dels altres.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de

qualsevol altra font d’informació impresa en paper o digital, i integrar-los en un

procés d’aprenentatge continu.

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els

coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.

4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital,

diccionaris de dubtes i irregularitats de la llengua, etc.

4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de

biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos

adequats, coherents i cohesionats.

5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,

mapes conceptuals, etc.

5.2. Redacta esborranys de textos.

5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat,

organitza les idees amb claredat, enllaça enunciats en seqüències

lineals cohesionades i respecta les normes ortogràfiques i gramaticals.

5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el
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contingut (idees, estructura...) o la forma (puntuació, ortografia,

gramàtica i presentació).

5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la pròpia producció escrita, així com la

producció escrita dels companys.

5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que es

dedueixen de l’avaluació de la producció escrita.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.

6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal,

acadèmic, social i laboral.

6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptius,

instructius, expositius i argumentatius i s’adequa als trets propis de la

tipologia seleccionada.

6.3. Empra diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.

6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, reconeix les idees

principals amb coherència i cohesió i les expressa amb un estil propi,

evitant reproduir literalment les paraules del text.

6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels textos

treballats.

6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin aparèixer

en els textos: gràfics, imatges, etc.

7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició dels

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.

7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és

capaç d’organitzar el pensament.

7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua

incorporant-les al seu repertori lèxic i reconeixent la importància d’enriquir el

seu vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.

7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la lectura i

l’escriptura.

7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,

participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a

conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
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Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen determinades

categories gramaticals en relació amb la intenció comunicativa del text on

apareixen, amb especial atenció a adjectius, determinants i pronoms.

1.1. Explica els valors expressius que adquireixen alguns adjectius,

determinants i pronoms en relació amb la intenció comunicativa del text on

apareixen.

2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes verbals

en relació amb la intenció comunicativa del text del qual formen part.

2.1. Reconeix i explica els valors expressius que adquireixen les formes verbals

en relació amb la intenció comunicativa del text del qual formen part.

3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves

possibilitats de combinació per crear noves paraules, i identifica aquells que

procedeixen del llatí i grec.

3.1. Reconeix els diferents procediments per a la formació de paraules

noves i explica el valor significatiu dels prefixos i sufixos.

3.2. Forma substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories

gramaticals fent ús de diferents procediments lingüístics.

3.3. Coneix el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen grecollatí i els

utilitza per deduir el significat de paraules desconegudes.

4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en

funció de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit del qual formen part.

4.1. Explica tots els valors expressius de les paraules que guarden relació amb

la intenció comunicativa del text on apareixen.

4.2. Explica amb precisió el significat de paraules i usa l’accepció adequada en

relació amb el context en el qual apareixen.

5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta en

paper o en format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i

per progressar en l’aprenentatge autònom.

5.1. Utilitza els diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital,

resol eficaçment els dubtes que li sorgeixen sobre l’ús correcte de la llengua i

progressa en l’aprenentatge autònom.

6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per
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reconèixer l’estructura de les oracions compostes.

6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes i usa

connectors i altres procediments de substitució per evitar repeticions.

6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i

semànticament un enunciat, així com els elements que s’agrupen a

l’entorn d’ella.

6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el substantiu

i alguns adverbis amb oracions de relatiu, substantives i adverbials

respectivament, transforma i amplia adjectius, substantius i adverbis en

oracions subordinades i les insereix com a constituents d’una altra oració.

6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a

l’observació, la reflexió i l’explicació sintàctica.

7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes de

comprensió i expressió de textos orals i escrits i per a la revisió

progressivament autònoma dels textos propis i aliens.

7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits, aplica correctament les

normes ortogràfiques i gramaticals i reconeix el seu valor social per

obtenir una comunicació eficient.

8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb

especial atenció a les estructures expositives i argumentatives per emprar-les a

les seves produccions orals i escrites.

8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals, amb

especial atenció a les expositives i argumentatives, i les utilitza a les pròpies

produccions orals i escrites.

8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen els

diversos usos lingüístics: tema, propòsit, destinatari, gènere textual,

etc.

8.3. Descriu els trets lingüístics més destacats de textos expositius i

argumentatius i els relaciona amb la intenció comunicativa i el context en el

qual es produeixen.

8.4. Reconeix en un text, i empra a les produccions pròpies, els diferents

procediments lingüístics per a l’expressió de la subjectivitat.

9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpies orals i
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escrites els diferents connectors textuals i els principals mecanismes de

referència interna, tant gramaticals com lèxics.

9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohesió

textual.

9.2. Identifica, explica i empra diferents tipus de connectors de causa,

conseqüència, condició i hipòtesi, així com els mecanismes gramaticals i lèxics

de referència interna que proporcionen cohesió a un text.

10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits

socials, alhora que valora la importància d’emprar el registre adequat a cada

moment.

10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en

funció de la intenció comunicativa i l’ús social que en fa.

10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat a cada situació

comunicativa i l’aplica en els discursos orals i escrits que elabora.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i

universal de tots els temps i de la literatura juvenil.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia

obres literàries properes als seus gusts i aficions.

1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica

els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a

experiència personal.

1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic amb l’única finalitat

d’aconseguir el plaer per la lectura.

2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les

arts.

2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a partir de

l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).

2.2. Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus, temes i

formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.

2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responen
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a un mateix tòpic, observa, analitza i explica els diferents punts de vista segons

el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.

3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet

explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.

3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els

companys.

3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o

seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma

progressivament autònoma.

3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, a partir d’elements de la

comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions i respecta les

produccions dels altres.

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XVIII als nostres dies,

reconèixer la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què

pertany i relacionar el contingut amb el context sociocultural i literari de

l’època, o d’altres èpoques, i expressar la relació existent amb judicis personals

raonats.

4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de

la literatura del segle XVIII als nostres dies, n’identifica el tema, en

resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge literari.

4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la

intenció de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet

judicis personals raonats.

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del

gènere, amb intenció lúdica i creativa.

5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats, a

partir de les convencions del gènere i amb intenció lúdica i creativa.

5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació

capaç d’analitzar i regular els propis sentiments.

6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per realitzar un
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treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de

literatura, adopta un punt de vista crític i personal i utilitza les tecnologies de la

informació i la comunicació.

6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per desenvolupar

per escrit, amb rigor, claredat i coherència, un tema relacionat amb el

currículum de literatura.

6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vista

personals i crítics sobre les obres literàries proposades i s’expressa amb rigor,

claredat i coherència.

6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la

comunicació per dur a terme treballs acadèmics.

6.2. Criteris de qualificació

S'establirà un sistema de percentatges, dels quals serà extreta la qualificació de cada

avaluació.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera avaluació

Proves escrites: 60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…): 20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

Proves escrites:60%

Procediments (activitats,
tasques, comentaris de
text…):20%

Treball a classe: 10%

Lectura: 10%

S’haurà de tenir en compte els següents aspectes de qualificació:

- Les faltes d’ortografia i expressió, tant als exàmens com als treballs,

redaccions i altres tasques, descomptaran 0,1 per falta. El descompte per

ortografia i expressió no superarà els dos punts de la nota final. Si de manera

contrària, l’alumne fa un examen sense cap falta d’ortografia, amb una bona

presentació i expressió, aquest podrà obtenir fins a un punt extra a la nota de

l’examen.
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- Lectures i tasques voluntàries: l’alumne tendrà l’oportunitat de entregar

tasques relacionades amb lectures opcionals per fomentar el plaer per la

lectura. Per cada una treballada s’obtindrà fins a 0,25 en un total de 4 llibres o

tasques per trimestre (1 punt en total) que s’afegirà a la nota final del

trimestre.

L’avaluació serà, durant tot el curs, contínua. D’aquesta manera, les qualificacions de

cada trimestre sempre tindran en compte les anteriors. Es calcularà de la següent

manera:

1a avaluació: X = 100% de les qualificacions del primer trimestre.

2a avaluació: Y = 100% de les qualificacions del segon trimestre.

Nota segona avaluació = (X+Y)/2

3a avaluació: Z= 100% de les qualificacions del tercer trimestre.

Nota tercera avaluació = (nota segona avaluació + Z)/2

D’aquesta manera, les qualificacions de cada trimestre tenen un valor superior a

l’anterior, però tenint en compte totes elles.

6.3.- Procediments d’avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements

del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. L’avaluació

s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les quals s’integrin les destreses

de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i de la

llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la

capacitat de reflexió lingüística. Com ja s'ha dit, convé revisar el tractament dels

errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que s’ha après,

reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui
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l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han

d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats i

s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació

acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

L’avaluació serà contínua es durà a terme a través dels següents mètodes i activitats:

● Seguiment diari de la feina a classe.

● Valoració de treballs individuals i col·lectius.

● Realització de proves orals i escrites.

● Lectures que es realitzaran cada avaluació i lectures voluntàries.

Com no podia ser d’una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment (el

coneixement de la llengua i la competència en el seu ús no són aliens a la recurrència

i a la referència de molts dels seus elements); per altra banda, com a "continuada", és

a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació de l'alumnat.

6.4- Criteris i procediments de recuperació

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és
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totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

Procediments de recuperació

-Examen de continguts durant el mes de juny. La nota màxima de recuperació que

podrà adquirir l’alumnat és un 6.

Procediments de recuperació de matèries pendents

Els alumnes que han cursat un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment

(PMAR) a tercer d’ESO, si tenen matèries pendents d’anys anteriors, no les han de

recuperar.

Els alumnes que s’han incorporat al PRAQ de 4t d’ESO des d’un curs ordinari, hauran de

recuperar les pendents.

1r, 2n i 3r

d'ESO

Es recuperen automàticament si l'alumne aprova la 1a i la 2a avaluació

del curs posterior. També si s’aprova el curs següent.

Prova

extraordinària

d'abril:

- Per els alumnes de 2n, 3r i 4t ESO, 2n i 3r de PMAR i ALTER.

-Tendrà la següent qualificació:examen de continguts (90%) i feina de

recuperació (10%).

- Rebran la informació per a preparar la prova durant la primera

avaluació.

Seguiment repetidors

4t Es farà un seguiment individual dels alumnes seguint les indicacions que

apareixen a la PGA.
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6.5. Criteris de promoció i titulació.

Els criteris de promoció i titulació queden establerts a la PGA del curs 2021-2022.

7.- Ensenyaments globalitzats (transversalitat)

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals (educació vial, xarxa segura, integració cultural, treball cooperatiu,

sexualitat, orientació acadèmica...) que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de

textos o lectures també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes

transversals sempre que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament a les aules arran de la

COVID 19, és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una

comissió de salut que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents

departaments didàctics se’n podrà fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament de cada curs en les mesures higièniques que s’han

de mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...

Respecte de l’àmbit estrictament didàctic, el departament de Llengua castellana i

literatura té al seu abast tot un ventall de possibilitats pedagògiques per tractar el

tema sanitari:

-Comprensions lectores sobre determinades malalties (l’Ebola, la grip, el

xarampió...)

-Tutorials de Youtube sobre com mantenir una bona higiene.

-Expressions orals i escrites a partir de les diferents modalitats textuals i amb un

enfocament sanitari: narració, descripció, exposició i argumentació.

-Anàlisi morfosintàctic a partir de decàlegs sanitaris.

-Projectes com per exemple la incidència de les malalties en la literatura

espanyola (la Pesta Negra, la grip espanyola...).
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8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és la

competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge

com a instrument de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els

alumnes treballin, per una banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees

i d’opinions i, per una altra, la competència escrita entesa com a producció. Així, la

competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure,

comprendre i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar

adreçats a l’adquisició d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència:

comprensió de textos orals i escrits i elaboració d’escrits —adequats al context— amb

correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica. Aquesta competència, que no és

exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les matèries. La

competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i

habilitats, a més de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i

la comunicació en contextos i amb eines propis de les tecnologies digitals. Així, saber

llegir i escriure, no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar i interpretar les

informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital

suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels

alumnes. Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació i també

l’autoaprenentatge, motiu central de la competència d’aprendre a aprendre, que

s’entén com la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al

desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma. Suposa partir dels

coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de l’individu,

desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar

resposta a les necessitats que se li presentin. Es pot afirmar que és l’objectiu darrer

de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que l’alumne sigui capaç

d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó també

en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un

procés de formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent. El

professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat

i eficaç de les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva
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d’informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que

ajuden a l’aprenentatge autònom i a l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua.

Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències

socials i cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a

les relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s en les societats

democràtiques, en el sentit que aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els

altres, a negociar, a aproximar-se a altres realitats. L’aprenentatge de llengües està

vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua i les seves varietats ajuda

l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins una societat

regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si

l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips,

aquesta competència està plenament adquirida en el moment en què els alumnes

reflexionen sobre aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les

dimensions multiculturals de la nostra societat dins un món globalitzat també implica

el reconeixement de les que ens són pròpies i de l’aportació de la nostra cultura a

l’entorn. També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de

conducta i els usos generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple

al món laboral. En aquest punt, allò social convergeix amb la competència que té a

veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, que es pot definir, de

forma sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes i que està relacionada

amb qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscs, l’habilitat per

planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament

de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics. La comunicació eficaç,

tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i no

lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els

alumnes utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer,

resoldre entrebancs, analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i

alienes, que es poden treballar tant de forma individual com cooperativa. Els alumnes,

així, adquireixen les eines que els han de permetre ser agents de canvi en benefici de

la societat. Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les

expressions culturals ha de permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i

valorin de manera crítica les manifestacions culturals i artístiques. Suposa el domini de

les destreses necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma
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creativa. Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa

la capacitat d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extraure’n

temes i tòpics de validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir

de les vivències i sentiments dels alumnes. En definitiva, la matèria contribueix de

forma essencial a l’adquisició de pràcticament totes les competències clau.

Òbviament, no totes tindran la mateixa presència als estàndards d’aprenentatge,

però, fins i tot, una competència com la matemàtica es pot abordar a les classes de

llengua. Si bé és cert que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria,

sí que té un paper rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat

de les combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del

qual s’estructuren les matèries científiques. En les societats modernes, l’aprenentatge

de llengües només té sentit si la seva finalitat és fer ciutadans competents

lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. I

això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.

En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.

8.1. Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació
lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:
- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió de
textos orals de diferent tipologia -mitjans de
comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva
de textos de diferent tipologia: literària i no
literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb
coherència, cohesió, adequació i correcció
(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text
ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de
les normes reguladores dels intercanvis
comunicatius. Estudi dels registres lingüístics
per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en
qualsevol situació comunicativa.
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Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Treure la seva mitjana a partir dels percentatges
establerts al full de presentació de l’assignatura.

Competència
digital

- Treballs de recerca d'informació per realitzar
comentaris de text, exposicions orals...

- Ús del classroom.
- Entrega de treballs en format digital.
- Utilització de diferents aplicacions i eines digitals:

JAVA,
- CANVA, POWER POINT, Programa de presentació de

Google.

Aprendre a
aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè
serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies
per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes
per a la realització de treballs.-

Competències
socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.
- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.
- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.
- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Elaboració de projectes.
- A 3r i 4t, treballs en grups d'ampliació.

Consciència i
expressions
culturals

- Lectura d'obres literàries.
- Representacions teatrals.
- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

història de la literatura castellana i universal.

9. -Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1.- Plans d'actuació

El programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’ESO (PRAQ) es concep
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com una mesura de caràcter organitzatiu extraordinària per a l’atenció a la diversitat i

la inclusió educativa adreçada preferentment als alumnes que han cursat un PMAR.

El alumnes que formin part del programa no han d’haver tengut ACI en més d’una

matèria a 3r d’ESO. Per altra banda, els alumnes NESE, tendran ACNS si els és

necessari i sempre tenint en compte l’informe del curs anterior.

Els alumnes que tenguin pendent la matèria d’algun curs anterior rebran un

seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i, en conseqüència,

poder ajudar-los a superar-les.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

- Mesures ordinàries de suport:

a) Les adaptacions curriculars no significatives, són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum, són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.

c) Mesures específiques de suport: són les actuacions i els programes adreçats a

donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu, després de

comprovar que no són suficients les mesures ordinàries previstes. Les mesures

específiques de suport s’entenen com a respostes als alumnes personalitzades.

Les adaptacions curriculars significatives (ACS) són les que s’aparten de manera

substancial o significativa dels elements del currículum i afecten el grau de consecució

dels objectius establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques.

Els professors d'aquests alumnes seran els responsables de l'elaboració i seguiment de

les adaptacions curriculars significatives seguint les indicacions del Departament

d'Orientació. El professor titular és el responsable de dur a terme l'ACI.

9.3 Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents. Tot i
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així, haurem de comptar amb diferents situacions arran de les mesures de sanitat

preses.

Tenint en compte els informes que ens proporciona el departament d'orientació,

tendrem en compte els seguënts punts a l'hora d'adoptar les mesures individuals de

suport:

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives.

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE).

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats.

L'objectiu últim ha de ser intentar proporcionar a cada alumne la resposta que

necessita en funció de les seves necessitats i també les seves limitacions, tractant

sempre que aquesta resposta s'allunyi el menys possible de les que són comunes a tot

l'alumnat.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

A l’hora de redactar aquesta programació no tenim cap activitat complementària

prevista per aquest curs degut a les circumstàncies sanitàries.

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a

l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a
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col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classes però la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional o amb

necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Llatí

Introducció

L'assignatura de Llatí, troncal de 4t d'ESO modalitat acadèmica, serà a càrrec de la

professora María Luisa Espases Bennassar, membre del Departament de Llengua

castellana i literatura. Té una dedicació de tres hores setmanals. És un grup de 6

alumnes que pertanyen als grup  4tA, 4t B i 4t C.

1. Seqüenciació de continguts per cursos.

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

BLOC 1. EL LLATÍ, ORIGEN DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES

Continguts

Marc geogràfic de la llengua.

Indoeuropeu.

Llengües d’Espanya: llengües romàniques i no romàniques.

Pervivència d’elements lingüístics llatins.

Identificació de lexemes i afixos llatins usats a la pròpia llengua.

BLOC 2. SISTEMA DE LA LLENGUA LLATINA: ELEMENTS BÀSICS

Continguts

Diferents sistemes d’escriptura: orígens de l’escriptura.

Orígens de l’alfabet llatí.

Pronunciació.

BLOC 3. MORFOLOGIA

Continguts

Formants de les paraules.

Tipus de paraules: variables i invariables.

Concepte de declinació: les declinacions.

Flexió de substantius, adjectius i verbs.

Verbs: formes personals, infinitiu de present actiu i participi de perfet.
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BLOC 4. SINTAXI

Continguts

Casos llatins.

Concordança.

Elements de l’oració.

Oració simple: oracions atributives i predicatives.

Oracions coordinades.

Oracions d’infinitiu concertat.

Usos del participi.

BLOC 5. ROMA: HISTÒRIA, CULTURA I CIVILITZACIÓ

Continguts

Períodes de la història de Roma.

Organització política i social de Roma.

Vida quotidiana. La família romana.

Mitologia i religió.

BLOC 6. TEXTOS

Continguts

Iniciació a les tècniques de traducció i retroversió.

Anàlisi morfològica i sintàctica.

Lectura comprensiva de textos traduïts.

BLOC 7. LÈXIC

Continguts

Vocabulari bàsic llatí: lèxic transparent, paraules de major freqüència i

principals prefixos i sufixos.

Nocions bàsiques d’evolució fonètica, morfològica i semàntica del llatí en les

llengües romàniques.

Paraules patrimonials i cultismes.

2. Objectius específics de l'àrea.

Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).
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L’ensenyament del llatí a l’etapa de l’educació secundària obligatòria té els objectius

següents:

1. Conèixer les arrels i l’evolució de la llengua com un instrument que s’adapta a les

necessitats dels parlants.

2. Valorar la diversitat lingüística com una mostra de la riquesa cultural dels pobles.

3. Explicar les semblances que entronquen les diferents llengües amb un origen comú

i comparar els elements i estructures de les llengües derivades.

4. Conèixer els diferents tipus d’escriptura i, especialment, les característiques de

l’escriptura alfabètica, l’origen i la correcta pronunciació de l’abecedari llatí.

5. Identificar i relacionar elements morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina

per analitzar i traduir textos senzills.

6. Conèixer els procediments de formació del lèxic llatí —en concret, la derivació i la

composició— per entendre millor els procediments de formació de paraules a les

llengües actuals.

7. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules del lèxic comú de la

llengua pròpia i, en especial, del vocabulari culte que forma gran part de la

terminologia científica i tècnica actual.

8. Comprendre correctament el significat dels llatinismes i expressions llatines que

s’han incorporat directament a la llengua parlada i la científica, en especial a la del

dret.

9. Desenvolupar les capacitats intel·lectuals mitjançant l’anàlisi dels elements de la

llengua llatina que, pel seu caràcter flexiu, és prototip d’una llengua d’anàlisi.

10. Millorar la lectura comprensiva i l’expressió oral i escrita mitjançant el

coneixement del vocabulari i les estructures gramaticals llatines.

11. Desenvolupar hàbits d’organització, treball i disciplina en l’estudi a partir dels

mecanismes d’estructuració mental que implica el procés d’anàlisi i traducció de textos

llatins.

12. Reflexionar, des de l’anàlisi de la llengua llatina, sobre les estructures lingüístiques

de la llengua catalana i de la castellana, així com també de les que s’estudien com a

segona o tercera llengua.

13. Utilitzar les regles fonamentals d’evolució fonètica del llatí al castellà i identificar

paraules patrimonials, cultismes i expressions llatines en diferents contextos

lingüístics.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Castellà

14. Conèixer els aspectes rellevants de la cultura i la civilització romanes, emprant

críticament diverses fonts d’informació i diferents suports, per identificar-ne la

pervivència en el nostre patrimoni cultural, artístic i institucional i, així, adoptar una

actitud de respecte i tolerància cap als diversos pobles i nacions.

15. Valorar el patrimoni literari, els gèneres i les obres principals, com a base comuna

de la història literària universal.

16. Reconèixer la influència del món romà a les Illes Balears en els seus diversos

aspectes: arqueològic, lingüístic, econòmic i social.

17. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política i cultural que és

Europa, la base de la qual es troba en el món clàssic, amb actituds de tolerància i

respecte cap als seus diferents pobles i cap als d’altres zones del món.

3.- Orientacions metodològiques

La metodologia que es durà a terme a l’assignatura de llatí serà diversa i es

caracteritzarà per la seva transversalitat i dinamisme, així com l’aprenentatge

competencial. Aquesta metodologia respon a l’Article 7 del Decret 34/2015, de 15 de

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).

Durant els primers quinze dies de setembre s'han treballat diferents punts:

l'elaboració de la programació del curs de Llatí i dels fulls de presentació de

l'assignatura per als alumnes, així com la realització de reunions d'equips docents on

s'ha donat informació dels alumnes referent el seu nivell competencial.

La llengua en què s'impartirà l'assignatura és el castellà però les produccions dels

alumnes (exposicions orals, traduccions, ampliacions...) es faran tant en aquesta

llengua com en català; així com l'apartat de l'evolució del llatí a les llengües

romàniques, que es farà en  totes dues llengües.

3.1. Mètodes i propostes didàctiques

Respecte a la forma de treballar a l'aula, ens proposem fer classes fonamentalment
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comunicatives, és a dir, sessions a les quals l'alumne/a coneixi la llengua, tant per

parlar com per escriure, escoltar i llegir.

Els alumnes han de tenir un quadern de treball, on hauran de recollir no només les

activitats, sinó també els esquemes, les redaccions, les fitxes de control de faltes per

millorar la correcció ortogràfica i gramatical, etc., que hagin de fer a classe i a casa

seva. També serà fonamental l’ús del llibre digital, on els alumnes realitzen les

activitats relacionades amb els continguts i desenvolupen l'autoavaluació.

Es proposaran activitats encaminades a aconseguir un ús adequat de les TIC: ús de

chromebook o tablet , totes les eines de Google (meet, calendar, gmail, classroom…),

processador de textos, presentacions multimèdia…

Finalment, cal destacar l’ús d’activitats basades en la gamificació (Kahoot, Quizziz,

Canva...). També es donarà gran protagonisme a la competència d’aprendre a

aprendre, per treballar l’autonomia de l’alumne en el seu desenvolupament acadèmic.

Aquesta s’aconseguirà amb activitats individuals (elaboració de textos argumentatius,

redaccions, feina individual, lectures, etc) i grupals (preparació i elaboració de debats,

ensenyament deductiu en la unitat de reforç, etc). A les activitats en grups o amb

metodologies cooperatives es mantindrà sempre la distància de seguretat entre els

alumnes.

3.2- Materials i recursos didàctics

Materials didàctics Llatí (optativa 4t ESO)

Llibre digital Latín. M. Durán. Editorial Casals.

Cuaderno de trabajo
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4. Temporalització.

Temporització continguts nuclears CURS 4t ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UNIDAD I
- Lengua: introducción y
primera declinación.
- Historia y cultura:
familia y sociedad romana.
- Mitología: las diosas.

UNIDAD IV
- Lengua: La 3ª
declinación (I). El
infinitivo.El verbo possum.
- Historia: política
romana.
- Mitología: Perseo.

UNIDAD VII
- Lengua: 4ª y 5ª
declinación. Imperativo
activo y preposiciones.
- Historia: proceso de
romanización.
- Mitología: Jasón y los
argonautas.

UNIDAD II
- Lengua: La segunda
declinación. El verbo sum.
La aposición.
- Historia: La vivienda y la
gastronomía.
-Mitología: Los dioses.

UNIDAD V
- Lengua: la tercera
declinación (II). El
futuro.CCT
- Historia: alto y bajo
imperio.
- Mitología: Jasón y los
argonautas.

UNIDAD VIII
- Lengua: Pronombres II,
participio y predicativo.
- Historia: Ritos religiosos.
- Mitología: Teseo.

UNIDAD III
- Lengua: adjetivos
primera clase y
conjunciones.
- Historia: arquitectura
latina.
- Mitología: la casa real de
Micenas.

UNIDAD VI
- Lengua: los pronombres
(I). Tema de perfecto.
CCC, CCCom, CCM y CCI.
- Historia: transporte,
ejército y derecho romano.
-Mitología: las aventuras
de Ulises.

UNIDAD IX
- Lengua: adjetivos 2ª
clase, voz pasiva, sintaxis y
adverbios.
- Historia: literatura
romana.
- Mitología: los dioses
primigenios.

5.- Activitats i procediments d'ampliació i reforç

DECRET 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB

05/05/2011 núm. 67).

Article 22 i 23 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig

de 2015).

S'aplicaran les mesures de reforç i d'ampliació a aquells alumnes que ho necessitin

dins l'aula. En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna

no sigui l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures
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s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats

i s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu. Els pares i mares o tutors han de saber la situació

acadèmica de l’alumne o alumna i les decisions relatives al procés que segueix, així

com el seu progrés educatiu.

6. Avaluació.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable.

Els estàndards d’aprenentatge mínims estan marcats en negreta.

BLOC 1

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer els orígens de les llengües parlades a Espanya, classificar-les i

localitzar-les en un mapa.

1.1. Assenyala sobre un mapa el marc geogràfic en el qual se situen els

diferents períodes de la civilització romana, en delimita l’àmbit d’influència i

ubica amb precisió punts geogràfics, ciutats o restes arqueològiques conegudes

per la rellevància històrica.

1.2. Identifica les llengües que es parlen a Espanya, diferencia pel seu

origen romàniques i no romàniques i delimita en un mapa les zones en

les quals s’utilitzen.

2. Poder traduir ètims llatins transparents.

2.1. Tradueix del llatí les paraules transparents servint-se del repertori

lèxic que coneix tant de la pròpia llengua com d’altres llengües

modernes.

3. Conèixer, identificar i distingir els diferents formants de les paraules.

3.1. Identifica i distingeix en paraules proposades els formants,

assenyala i diferencia lexemes i afixos i cerca exemples d’altres termes

en els quals es trobin presents.

4. Reconèixer i explicar el significat d’alguns dels llatinismes més freqüents

emprats en el lèxic de les llengües parlades a Espanya i explicar el significat a

partir del terme d’origen.

4.1. Dedueix el significat de paraules preses de les diferents llengües
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d’Espanya a partir dels ètims llatins.

BLOC 2

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer diferents sistemes d’escriptura i distingir-los de l’alfabet.

1.1. Reconeix diferents tipus d’escriptura i els classifica segons la seva

natura i funció.

2. Conèixer l’origen de l’alfabet en les llengües modernes.

2.1. Explica l’origen de l’alfabet de diferents llengües partint de

l’abecedari llatí i assenyala les principals adaptacions que es

produeixen a cadascuna.

3. Conèixer i aplicar amb correcció les normes bàsiques de pronunciació en llatí.

3.1. Llegeix en veu alta textos llatins de certa extensió amb la

pronunciació correcta.

BLOC 3

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Identificar i distingir els diferents formants de les paraules.

1.1. Descompon paraules en els diferents formants i se’n serveix per

identificar desinències i explicar el concepte de flexió i paradigma.

2. Distingir i classificar diferents tipus de paraules.

2.1. Distingeix paraules variables i invariables, explica els trets que

permeten identificar-les i defineix criteris per classificar-les.

3. Comprendre el concepte de declinació i flexió verbal.

3.1. Enuncia correctament diferents tipus de paraules en llatí, els distingeix a

partir de l’enunciat i els classifica segons la categoria i declinació.

3.2. Distingeix diferents tipus de paraules a partir de l’enunciat.

4. Conèixer les declinacions, enquadrar les paraules dins la declinació i

declinar-les correctament.

4.1. Declina paraules i sintagmes amb concordança i aplica

correctament per a cada paraula el paradigma de flexió corresponent.

5. Conjugar correctament les formes verbals estudiades.
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5.1. Identifica les diferents conjugacions verbals llatines i classifica els

verbs segons la conjugació a partir de l’enunciat.

5.2. Coneix i identifica les formes que componen l’enunciat dels verbs de

paradigmes regulars i reconeix, a partir d’aquestes formes, els diferents models

de conjugació.

5.3. Identifica correctament les principals formes derivades de cadascun dels

temes verbals llatins: en veu activa, el mode indicatiu, tant del tema de present

com del tema de perfet; en passiva, el present, el pretèrit imperfet, el futur

imperfet i el pretèrit perfet d’indicatiu, així com l’infinitiu de present actiu i el

participi de perfet.

5.4. Canvia de veu les formes verbals.

5.5. Tradueix correctament diferents formes verbals llatines.

6. Identificar i relacionar elements morfològics de la llengua llatina que

permetin analitzar i traduir textos senzills.

6.1. Identifica i relaciona elements morfològics de la llengua llatina per

fer l’anàlisi i la traducció de textos senzills.

BLOC 4

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer i analitzar les funcions de les paraules en l’oració.

1.1. Analitza morfològicament i sintàcticament frases i textos adaptats,

identifica correctament les categories gramaticals a què pertanyen les

diferents paraules i explica les funcions que tenen en el context.

2. Conèixer els noms dels casos llatins, identificar les principals funcions que

tenen en l’oració i saber traduir els casos a la llengua materna de forma

adequada.

2.1. Enumera correctament els noms dels casos que hi ha en la flexió

nominal llatina, explica les principals funcions que tenen dins l’oració i

il·lustra amb exemples la forma adequada de traduir-los.

3. Reconèixer i classificar els tipus d’oració simple.

3.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions simples i n’identifica

les característiques.
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4. Distingir les oracions simples de les compostes.

4.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions compostes i les

diferencia de les oracions simples.

5. Identificar les construccions d’infinitiu concertat.

5.1. Reconeix dins frases i textos senzills construccions d’infinitiu

concertat, les analitza i les tradueix de forma correcta.

6. Identificar, distingir i traduir de forma correcta les construccions de participi

de perfet concertat més transparents.

6.1. Reconeix, dins frases i textos senzills, les construccions de

participi de perfet concertat més transparents, les analitza i les

tradueix de forma correcta.

7. Identificar i relacionar elements sintàctics de la llengua llatina que permetin

analitzar i traduir textos senzills.

7.1. Identifica i relaciona elements sintàctics de la llengua llatina per

fer l’anàlisi i la traducció de textos senzills.

BLOC 5

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer els fets històrics dels períodes de la història de Roma,

enquadrar-los en el període corresponent i elaborar eixos cronològics.

1.1. Distingeix les diferents etapes de la història de Roma, n’explica els

trets essencials i les circumstàncies que intervenen en el pas d’unes a

les altres.

1.2. Sap emmarcar determinats fets històrics en el període històric

corresponent.

1.3. Pot elaborar eixos cronològics en els quals es representen fites històriques

rellevants consultant diferents fonts d’informació.

1.4. Descriu algunes de les principals fites històriques de la civilització

llatina i explica a grans trets les circumstàncies en les quals tenen lloc i

les seves principals conseqüències.

2. Conèixer els trets fonamentals de l’organització política i social de Roma.

2.1. Descriu els trets essencials que caracteritzen les successives formes
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d’organització del sistema polític romà.

2.2. Descriu l’organització de la societat romana, explica les

característiques de les diferents classes socials i els papers assignats a

cadascuna i els compara amb els actuals.

3. Conèixer la composició de la família i els rols assignats a cada membre.

3.1. Identifica i explica els diferents papers que exerceixen dins la

família cadascun dels membres, analitza a través d’aquests papers

estereotips culturals de l’època i els compara amb els actuals.

4. Conèixer els principals déus de la mitologia.

4.1. Identifica els principals déus i herois de la mitologia grecollatina,

assenyala els trets que els caracteritzen i estableix relacions entre els

déus més importants.

5. Conèixer els déus, mites i herois llatins i establir semblances i diferències

entre els mites i herois antics i els actuals.

5.1. Reconeix i il·lustra amb exemples la pervivència del mític i de la

figura de l’heroi en la nostra cultura i assenyala les semblances i les

principals diferències que s’observen entre ambdós tractaments.

BLOC 6

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Aplicar coneixements bàsics de morfologia i sintaxi per iniciar-se en la

interpretació i traducció de frases de dificultat progressiva i textos adaptats.

1.1. Utilitza adequadament l’anàlisi morfològica i sintàctica de frases de

dificultat graduada i textos adaptats per efectuar-ne correctament la

traducció o retroversió.

1.2. Empra mecanismes d’inferència per comprendre de forma global textos

senzills.

2. Fer a través d’una lectura comprensiva l’anàlisi i el comentari del contingut i

l’estructura de textos clàssics traduïts.

2.1. Fa comentaris sobre determinats aspectes culturals presents en els

textos seleccionats i aplica per fer-ho els coneixements adquirits

prèviament en aquesta o en altres assignatures.
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2.2. Elabora mapes conceptuals i estructurals dels textos proposats, en localitza

el tema principal i en distingeix les parts.

BLOC 7

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i traduir el lèxic llatí transparent, les paraules de major

freqüència i els principals prefixos i sufixos.

1.1. Dedueix el significat de termes llatins no estudiats partint del

context o de paraules de la llengua pròpia.

1.2. Identifica i explica les paraules de major freqüència i els principals prefixos

i sufixos i els tradueix a la pròpia llengua.

2. Reconèixer els elements lèxics llatins que romanen en les llengües dels

alumnes.

2.1. Identifica l’etimologia de paraules de lèxic comú de la llengua pròpia i

n’explica el significat a partir d’aquesta etimologia.

2.2. Identifica i diferencia cultismes i termes patrimonials i els

relaciona amb el terme d’origen.

6.2.- Criteris de qualificació

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación

Pruebas escritas y
proyectos:60%

Procedimientos(actividades,tar
ea, comentarios...):30%

Trabajo en clase: 10%

Pruebas escritas y
proyectos:60%

Procedimientos(actividades,t
area, comentarios...):30%

Trabajo en clase: 10%

Pruebas escritas y
proyectos:60%

Procedimientos(actividades,
tarea, comentarios...):30%

Trabajo en clase: 10%

La qualificació serà contínua, això significa que es tindràn en compte totes les

qualificacions durant el curs. El càlcul es farà de la següent manera:

- Primera avaluació: 100% nota primera avaluació = X

- Segona avaluació: (X + 100% nota segona avaluació)/2 = Y
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- Tercera avaluació: (Y + 100% nota tercera avaluació)/2 = Z

6.3.- Procediments d'avaluació

L’avaluació de l’alumnat s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements

del currículum. Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i

els criteris que s’aplicaran en l’avaluació dels seus aprenentatges. Es valoraran el

coneixement gramatical del llatí i la capacitat de reflexió lingüística. Convé revisar el

tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i compartida del que

s’ha après, reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients i

ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges.

L’avaluació serà contínua i es durà a terme a través dels següents mètodes i

activitats:

 Seguiment diari de la feina a classe.

 Valoració de treballs individuals i col·lectius.

 Realització de proves orals i escrites.

L'alumnat serà informat al començament del curs de la manera en què serà aplicada

l'avaluació contínua en el procés d'aprenentatge.

Com no podia ser d'una altra forma, tota activitat acadèmica és susceptible de ser

avaluada. Per evitar qualsevol arbitrarietat i perquè el procediment tingui

funcionalitat, haurà de quedar clarament exposat que l' "avaluació contínua" haurà de

ser entesa en un doble sentit: per una banda, com a acumulativa, quant a

continguts, el coneixement del quals podrà ser valorat en qualsevol moment; per altra

banda, com a "continuada", és a dir, l'activitat quotidiana formarà part de l'avaluació

de l'alumnat.

6.4.- Procediments de recuperació

Procediments de recuperació

Examen global de continguts durant el mes de juny.

6.5.- Criteris de titulació i promoció

Els criteris de titulació i promoció queden reflectits a la PGA.
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A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de
desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la
promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre
desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que
tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els
alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i
de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

COVID-19:

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar

les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

7.- Els elements transversals tractats

Es realitzaran activitats (participació en col·loquis, xerrades...) relacionades amb

temes transversals que puguin sorgir al llarg del curs. La selecció de textos o lectures

també anirà encaminada a tractar dins l'aula els diferents temes transversals sempre

que sigui possible.

Un tema transversal fonamental que és d’obligatori tractament, arrel de la COVID 19,

és el de la salut. Per treballar aquest tema, el centre disposa d’una comissió de salut

que podrà coordinar l’enfocament que des dels diferents departaments didàctics se’n

podrà fer.

A banda d’aquesta comissió, el professorat del departament de Llengua castellana i

literatura insistirà al començament del curs en les mesures higièniques que s’han de

mantenir per garantir la no propagació del coronavirus: posar-se la mascareta,

garantir certa distància de seguretat amb altres individus, rentar-se freqüentment les

mans, saludar amb els colzes o els peus...
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8.-Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.

Als efectes del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015).

Comunicació lingüística

L’assignatura de llatí contribueix de manera directa a l’adquisició de la competència en

comunicació lingüística. La lectura comprensiva de textos i l’expressió oral i escrita es

mostren com uns mitjans imprescindibles per a un aprenentatge de qualitat. El

coneixement de l’estructura de la llengua llatina possibilita una comprensió millor de

la gramàtica de les llengües europees d’origen romànic i d’altres que, sense ser

romàniques, comparteixen amb el llatí el caràcter flexiu. La interpretació dels

elements morfosintàctics i de vocabulari, així com la pràctica de la traducció i de la

retroversió, permeten adquirir i desenvolupar l’habilitat de recollir i processar una

informació donada i emprar-la apropiadament. Així mateix, el coneixement dels

procediments per a la formació de paraules a partir de les arrels, sufixos i prefixos

llatins, així com els fenòmens d’evolució fonètica, coadjuven a l’ampliació del

vocabulari bàsic. El coneixement de les etimologies grecollatines proporciona la

comprensió i la incorporació d’un vocabulari culte i explica el vocabulari específic de

termes científics i tècnics.

A partir del coneixement de la història i l’evolució de la llengua llatina es fomenta la

consciència de la variabilitat de les llengües a través del temps i dels diferents àmbits

geogràfics i socials, així com de la comunicació intercultural que el seu contacte

suposa. Aquest coneixement fomenta igualment l’interès i el respecte per totes les

llengües, incloent-hi les antigues i les minoritàries, així com el rebuig dels estereotips

basats en diferències culturals i lingüístiques.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia es

treballen de diverses maneres: en situar en eixos cronològics els principals períodes

de la història grecollatina; en conèixer la divisió del calendari a Roma i veure

l’equivalència amb el nostre calendari; en analitzar les aportacions grecollatines en el
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traçat de les ciutats i en la construcció d’edificis, així com les aportacions

tecnològiques més significatives del món antic, i, igualment, en tractar la filosofia al

món antic com a eix bàsic i punt de partida de l’avenç científic a occident.

Competència digital

Des de l’assignatura de llatí es contribueix al tractament de la informació i a la

competència digital, ja que una part de la matèria requereix la cerca, selecció i

tractament d’informació. D’altra banda, en la mesura que s’utilitzin les tecnologies de

la informació i la comunicació com a eina per a la comunicació del coneixement

adquirit, es col·labora en l’adquisició de la competència digital. Les activitats relatives

a la recollida, selecció i anàlisi de la informació, l’aplicació de tècniques de síntesi, la

identificació de paraules clau i la distinció entre idees principals i secundàries aporten

instruments bàsics per adquirir aquesta competència, tan relacionada amb destreses

per a la formació personal contínua.

Aprendre a aprendre

L’estudi de la llengua llatina contribueix a la competència d’aprendre a aprendre en la

mesura que propicia la disposició i l’habilitat per organitzar l’aprenentatge; afavoreix

les destreses d’autonomia, disciplina i reflexió; exercita la recuperació de dades

mitjançant la memorització, i situa el procés formatiu en un context de rigor lògic.

Competències socials i cíviques

La contribució a la competència social i cívica s’estableix des del coneixement de les

institucions i el mode de vida dels romans com a referent històric d’organització social,

participació dels ciutadans en la vida pública i delimitació dels drets i deures dels

individus i de les col·lectivitats en l’àmbit i l’entorn d’una Europa diversa unida en el

passat per la llengua llatina. Paral·lelament, el coneixement de les desigualtats

existents en aquella societat afavoreix una reacció crítica enfront de la discriminació

per la pertinença a un grup social o ètnic determinat, o per la diferència de sexes. Es

fomenta així en els alumnes una actitud de valoració positiva de la participació

ciutadana, la negociació i l’aplicació de normes iguals per a tothom com a instruments

vàlids en la resolució de conflictes.
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Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La matèria contribueix al sentit d’iniciativa i esperit emprenedor en la mesura que

s’empren procediments que exigeixen planificar, avaluar diferents possibilitats i

prendre decisions. El treball en grup i la posada en comú dels resultats implica valorar

les aportacions d’altres companys i companyes, acceptar possibles errors, comprendre

la forma de corregir-los i no rendir-se davant un resultat inadequat. En definitiva,

aporta possibilitats de millora i fomenta l’afany de superació.

Consciència i expressions culturals

La contribució d’aquesta assignatura a la consciència i expressions culturals

s’aconsegueix mitjançant el coneixement de l’important patrimoni arqueològic i artístic

romà al nostre

8.1 Contribució de la matèria a les competències claus

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA

Comunicació
lingüística

- Domini de les destreses bàsiques:
- Comprensió oral (exposicions orals,

participació oral a classe, comprensió  de
textos orals de diferent tipologia -mitjans de
comunicació, explicacions del professorat…-).

- Comprensió escrita (lectura comprensiva
de textos de diferent tipologia: literària i no
literària).

- Expressió oral i escrita: redactar amb
coherència, cohesió, adequació i correcció
(ortogràfica i lèxica) qualsevol tipus de text
ajustat al nivell de l’alumne.

- Interacció oral o lingüística: respecte de
les normes reguladores dels intercanvis
comunicatius. Estudi dels registres lingüístics
per tal que sàpiguen utilitzar la llengua en
qualsevol situació comunicativa.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Declinacions.



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Castellà

Aprendre a
aprendre

- Revisió dels exàmens una vegada corregits perquè
serveixin de reflexió sobre el seu aprenentatge.

- Preparació dels exàmens amb unes pautes prèvies
per afavorir la seva realització.

- Seleccionar informació a partir de diferents formes
per a la realització de treballs.-

Competències
socials i cíviques

- Treball en grup i cooperatiu.
- Reflexió i argumentació sobre textos escrits de

temàtica transversal.
- Triar llibres de text també d'aquesta temàtica.
- Debat sobre qualsevol tema d'actualitat.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Elaboració de projectes.
- Treballs en grups d'ampliació.

Consciència i
expressions
culturals

- Lectura d'obres clàssiques adaptades
- Prendre consciència de l’evolució i importància de la

llengua i la cultura llatina.

9.-Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE

9.1-Plans d'actuació.

Els alumnes NESE rebran atenció dins l'aula. Comptam amb els informes previs de

cursos anteriors, amb aquesta informació, el professor prepara la seva adaptació.

9.2- Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

En funció de les situacions diferents que trobarem, aplicarem les següents mesures:

- Mesures ordinàries de suport:

a) Les adaptacions curriculars no significatives, són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les

competències bàsiques.

b) Les adaptacions d’accés al currículum, són les modificacions que faciliten i

possibiliten el desenvolupament curricular i es refereixen als elements organitzatius,

als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests. Els referents de l’adaptació

curricular són els objectius generals i les competències bàsiques de l’etapa.
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c) El mateix passarà amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, es faran

adaptacions d'ampliació i enriquiment curricular.

d) Els alumnes repetidors que en el curs anterior no haguessin superat l'assignatura

rebran un seguiment individualitzat per tal de conèixer les seves dificultat i, en

conseqüència, poder ajudar-los a superar-les.

9.3- Mesures individuals de suport

Les mesures individuals de suport es duran a terme seguint les indicacions del

Departament d’Orientació i l’informe individual de l’alumne de cursos precedents.

10.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a

avaluació

Preu 2a

avaluació

Preu 3a avaluació Preu Pendent de

concretar

Preu

Sortida a la

ciutat de

Pollentia

Gratuït

11. Atenció als grups d’alumnes vulnerables

Som conscients de la pluralitat que trobam a les aules i de la necessitat d’atendre a

l’alumnat de manera individualitzada. Per aquesta raó, al departament de castellà es

prendran una sèrie de mesures que flexibilitzin l’adquisició dels objectius específics de

l’assignatura pels alumnes que presenten alguna de les següents vulnerabilitats:

11.1. Situacions de vulnerabilitat social

Considerarem que pertanyen al grup: les famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades. Des del departament de castellà



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Castellà

entregarem llibres de text físics per les persones que presentin mancances

econòmiques. També es farà entrega de llibres de lectura. Comptem, a més, amb

l’ajuda de la Conselleria i d’IBSTEAM en cas de necessitat d’un ultra portàtil o bé de

targetes de connectivitat.

11.2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut

Considerarem que pertanyen al grup: alumnes que no poden assistir presencialment

al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes

de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària

podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti,

per via telemàtica.

Els alumnes que no puguin estar presencialment a classe podran ser avaluats de

forma telemàtica. En cas d'assistir a l'institut però hagin de guardar mesures estrictes

de seguretat, seguiran les classesperò la seva activitat als projectes, grups

cooperatius, obres teatrals, etc es farà mitjançant l’ús de les eines de Chromebook.

Per exemple, la realització d’un treball en grup es podrà fer en un document compartit

a Drive, sense necessitat d’apropar-se físicament a ningú.

11.3. Situacions d’especial necessitat educatives

Considerarem que pertanyen al grup: persones amb diversitat funcional, amb

necessitats educatives especials o amb necessitat de reforç educatiu (veure apartat

9).
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1 Organització del departament

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

0.2. Reunions del departament i coordinacions per nivell

Les reunions de departament es faran els dimecres de 09:00 a 09:50.

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

4
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especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

● Coordinació de la metodologia, continguts i criteris a 3r PMAR i 4t PRAQ

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès. Els desdoblaments es faran de la següent forma:

- A 1r ESO es faran les sessions amb dues professores dins l’aula.

- A 2n ESO es faran les sessions amb dues professores dins l’aula.

- A 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions.

- Als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments.

Degut a què a 3r i a 4t es fan desdoblaments a espais distints a l’assignatura d’anglès,

cada professora s'encarregarà de l'avaluació dels alumnes del seu subgrup. En el cas

dels grups de 2n ESO l’avaluació i el seguiment es farà per part de les professores del

grup conjuntament.

5
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1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen en negreta els continguts que es consideren essencials.

1.1.- Continguts 1r d’ESO per Blocs

▪ Bloc 1. Compressió de textos orals

1. Estratègies de compressió de textos orals:

- Mobilització de informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la compressió al mateix.

- Distinció de tipus de compressió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de successos futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

4. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

6
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educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'informació i la Comunicació.

▪ Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees

principals i la seva estructura bàsica.

- Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar),

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics:

- Modificar paraules de significat semblant.

- Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals:

- Demanar ajut.

- Assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclareixin el

significat.

- Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions

facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

3. Funcions comunicatives:
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- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l'esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

4. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'informació i la Comunicació.

Bloc 3. Compressió de textos escrits

1. Estratègies de comprensió:

- Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió al mateix.

- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial,

punts principals).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.
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- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

4. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'informació i la comunicació.

▪ Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió e interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives

amb la fi de realitzar eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el

tema, què es pot o es vol dir, etc.).

- Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajut, etc.).

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.
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- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar),

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció, la

esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

4. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'Informació i la Comunicació.

 

1.2 Continguts  sintàctico-discursius:

- Expressió de relacions lògiques: conjunció (and, too, also); disjunció (or);

oposició (but); causa (because (of)); finalitat (to- infinitive; for); comparació

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultat
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(so…);

- Afirmació (affirmative sentences; tags)

- Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!;

How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases,

e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

- Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no

problem), nobody, nothing; negative tags).

- Interrogació (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).

- Expressió del temps: passat (past simple and continuous; present

(simple and continuous present); futur (going to; will; present simple

and continuous + Adv.).

- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses

(+ Adv., e. g. usually);

- Expressió de l’existència (e. g. there is/ are); l’entitat

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,

reflexive/emphatic); determiners); la qualitat (e. g. good at maths;

rather tired).

- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal

numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g.

really; quite; so; a little).

- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position,

distance, motion, direction, origin and arrangement).

- Expressió del temps (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century;

season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;

during; until); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next,

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que
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l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua
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estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions organitzats i

planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la finalitat de possibilitar

l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de manera que els alumnes

adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats lingüístiques,

sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de manera conjunta

per produir i processar textos orals i escrits adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil d’aprenentatge

iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda l’enfocament comunicatiu i

eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta matèria. En l’equació de

l’aprenentatge i l'adquisició d’una llengua estrangera intervenen moltes variables:

dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i estils d’aprenentatge, motivació,

recursos, etc. Les interaccions entre els membres del grup classe han de ser

fonamentalment comunicatives, significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin

l’expressió oral. Atesa la importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica

d’aquesta matèria, l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En

el procés de desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució dels

problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui

significatiu i tingui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser competencials,
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assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries per

saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte d’aprenentatge,

és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions lingüístiques que

acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En aquest sentit el

professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de vista tècnic com

actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua meta sempre que sigui

possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús progressiu de la llengua

estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de

coneixement, per contribuir a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se

adequadament en públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La

motivació és un factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient

aprofitar-la, evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en

el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i

aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de

situacions i estils d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que

aprofiti els avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc

o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes

compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el

corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats

avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la

malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que sigui

emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge i fer les

activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de fonts i

recursos que tingui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i semblar-se
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als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobem una gran heterogeneïtat de perfils i estils d’aprenentatge.

Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de llengües

estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en funció de les

característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i del perfil dels

alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, i també la

seva integració social en el grup classe creant un entorn de treball relaxat. A fi que

l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de programar una àmplia varietat de

tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una estructura i planificació prèvia

susceptible de ser modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics

Nivell 1r ESO

Llicència digital/

llibre d’exercicis

Títol i ISBN

Wetz, Ben. Together 1.Oxford University Press. Oxford, 2019. (llibre digital

en format pdf)

Hardy-Gould, Janet. Together 1 - Workbook. Oxford University Press.

Oxford, 2019. ISBN: 9780194515832

Altres recursos Aula virtual classroom, on es penjaran recursos online.
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Recursos extra del departament (material fotocopiable)

Pàgines web diverses depenent de les necessitats. Algunes pàgines que

s’utilitzen són:

www. britishcouncil.org

www. perfect-english-grammar.com

4. TEMPORALITZACIÓ

Temporització continguts nuclears CURS 1r ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Unit 0- Introduction
- Let’s know each other
- Security measures
- Introduction to the subject
- Digital plan

Unit 3- Days
-Daily routines, especial days,

time expressions
-  Adverbs of frequency,

present simple: affirmative,
negative, questions
- Making plans and

suggestions
-A description of special day

Unit 6- Food & Health
- Food, adjectives related to
health
- Countable & uncountable
nouns, some, any, much,
many, a lot of, imperative,
like+’-ing’
- Ordering food
- A food blog

Unit 1- At Home
- Places and possessions,
Rooms and furniture, Ordinal
numbers
- Possessive ’s, possessive
adjectives, have got, there is/
there are
- Giving instructions
- A description of a perfect
house

Unit 4- Wild Life
- Animals and animal abilities
- Superlative adjectives, can,
must, questions with ‘how’
-Asking for, giving and
refusing permission
- A leaflet about an animal in
danger

Unit 7- Sport
- Sport, verbs related to sport
- Past simple: be, there was/
there were, past simple:
affirmative, past time
expressions
- Talking about the weekend
- A profile of sports star

Unit 2- Towns & Cities
- Places in a town or a city,
adjectives to describe places
- There is/ There are,
comparative adjectives
- Giving directions
- A description of a town or
city

Unit 5- Learning World
- School subjects, verbs
related to studying a language
- Present Continuous:
affirmative, negative,
questions, contrast with
present simple
- Asking for help when you
are studying
- An email about your school

Unit 8- Growing Up
- Describing people, life
events
- Past simple: affirmative,
negative and questions
- Doing an interview
- An Interview

Project 1: All about me Project 2: Animals in danger Project 3: A food blog
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D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació inicial

dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional l’enfronten. Aquesta avaluació inicial es durà a terme durant les dues

primeres setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes i

per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una manera

integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre del departament o es preparen activitats

d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte els nivells de

marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes capacitats), o bé

activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions curriculars no

significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els coneixements del nivell

en què es troben o que necessiten reforç (el departament disposa d'alguns llibres amb

els mateixos continguts que s'estan treballant a classe però adaptats a un nivell més

baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan es faci necessari, es farà una

adaptació curricular significativa, que són adaptacions que s'aparten del currículum i

afecten el grau de consecució dels objectius establerts per a cada etapa. Cal fer

constar que si un alumne ha tingut reforç el curs passat, aquest reforç es mantindrà

durant les primeres setmanes de classe. Quan la professora tengui elements per

valorar si aquest alumne continua amb el reforç o adaptació, decidirà si es continua o

no amb aquesta mesura.
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6. AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

comprensió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents. A continuació s’assenyalen els criteris d’avaluació i estàndards

d’aprenentatge avaluables essencials en negreta:

6.1 Criteris d'avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables de 1r d’ESO

per blocs.

● Bloc 1. Comprensió de textos orals

⁃ Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva

veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta o mitja, en un

registro formal, informal o neutre, i que versen sobre assumptes

quotidians en situacions habituals o sobre temes generals o del propi

camp d’interès en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional,

sempre que les condicions acústiques no distorsionen el missatge i es

pugui tornar a sentir allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

⁃ Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals

i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de

treball, activitats d’oci), condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, ala feina, al centre

educatiu, a les institucions), comportament (gestos, expressions facials,

ús de la veu, contacte visual), i convencions socials (costums,

tradicions).

⁃ Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un

repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius
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d’ús freqüent relatius a l’organització textual (introducció del tema,

desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual). Aplicar a la

comprensió del text els coneixements sobre els constituents i

l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, així com els seus significats associats (p. e. estructura

interrogativa per fer un suggeriment).

⁃ Reconèixer lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del cotext, amb recolzament visual, els

significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

⁃ Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú, i

reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els

mateixos.

ESTANDÀRDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),

sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitja i

en una varietat estàndard de la llengua.

● Comprendre, en una conversa informal en la que participa, descripcions,
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narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o

de feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repeteixi, aclari o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (p.e., sobre un tema curricular, o una

conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

⁃ Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com

per telèfon o altres medis tècnics, en un registre neutre o informal, amb

un llenguatge senzill, en el que es dóna, es sol·licita i s’intercanvia

informació sobre temes d’importància en la vida quotidiana i assumptes

coneguts o de interès personal, educatiu o ocupacional, i es justificant

breument els motius de determinades accions i plans, encara que a

vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resulten evidents les

pauses i la reformulació per organitzar el discurs i seleccionar

expressions i estructures, i l’interlocutor hagi de sol·licitar a vegades

que se li repeteixi allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir
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textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura simple i clara,

utilitzant, entre d’altres, procediments com l’adaptació del missatge a

patrons de la primera llengua o altres, o l’ús d’elements lèxics

aproximats si no es disposa d’altres més precises.

⁃ Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions

interpersonals, patrons d’actuació, comportament i convencions socials, actuant

amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia més importants en

els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu,

utilitzant els exponents més comuns de dites funcions i els patrons

discursius d’ús més freqüent per organitzar el text de manera senzilla

amb la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats

al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, trets

personal, espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors

conversacionals freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents calgui adaptar el missatge.

⁃ Pronunciar i entonar de manera clara i intel·ligible, encara que de vegades

resulti evident l’accent estrangera, o es cometin errors de pronunciació

esporàdics sempre que no interrompeixin la comunicació, i els interlocutors

hagin de sol·licitar repeticions de tant en quan.

⁃ Utilitzar frases curtes, sortides de paraules i fórmules per

desenvolupar-se en breus intercanvis en situacions habituals i

quotidianes, interrompent en ocasions el discurs per buscar
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expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la

comunicació en situacions menys comuns.

⁃ Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats,

utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o cedir el torn de

paraula, encara que es depengui en gran mesura de l’actuació de

l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p.e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el

contingut de les mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són

els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de

cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans

tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i expressa

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses,

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal per

realitzar una activitat conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho

necessita.

● Bloc 3. Comprensió de textos escrits
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- Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls

més rellevants en texts imprès o en suport digital, breus i ben

estructurats, escrits tant en registre formal, informal o neutre, i que

versen sobre assumptes quotidians en o sobre temes d’interès en els

àmbits educatiu i ocupacional, s i que contenguin estructures senzilles i

un lèxic d’ús comú.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

compressió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes

socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits

d’estudi i de treball, activitats d’oci, incluides manifestacions artístiques

com la música o el cine) condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, a la feina, al centre

educatiu, a les institucions), i convencions socials (costums, tradicions).

- Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i

un repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons

discursius d’ús freqüent relatius a l’organització textual (introducció del

tema, desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual).

- Reconèixer i aplicar a la compressió del text, els constituents i

l’organització de estructures sintàctiques d’ús freqüent en la

comunicació escrita, així com els seus significats associats (p. e.

estructura interrogativa per fer un suggeriment).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

- Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de

puntuació, així com abreviatures i símbols d’ús comú (p. e. ☺, %, √), i
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els seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o

Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,

coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa sobre

assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional (p. e.

sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (p.e.

sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un esport

o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

● Comprendre l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de

ficció breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels
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personatges, les seves relacions i de l’argument.

● Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

⁃ Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes quotidians o d’interès personal, en un

registre formal, neutre informal, utilitzant adequadament els recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més comuns, amb un control raonable d’expressions i

estructures senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

⁃ Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. e. copiant formats, formules i models

convencionals propis de cada tipus de text. Incorporar a la producció

del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics

adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, patrons

d’actuació, comportament i convencions socials, respectant les normes

de cortesia més importants en els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demanades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més comuns de dites funcions i els patrons discursius

d’ús més freqüent per organitzar el text escrit de manera senzilla amb

la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat de estructures sintàctiques

d’ús habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou

ajustats al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica,

el·lipsis, trets personal, espaial i temporal, juxtaposició, i connectors i

marcadors discursius freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el missatge.

25



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

⁃ Conèixer i aplicar, de manera adequada per fer-se comprensible quasi

sempre, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les

regles ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules, o

separació de paraules al final de línia), així com les convencions

ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport

electrònic (p. e. SMS, WhatsApp).

ESTANDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

⁃ Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la

seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a

una publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un club

esportiu).

⁃ Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb

activitats i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

⁃ Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu

interès personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i

normes de cortesia i d’etiqueta.

⁃ Escriu informes molt breus en format convencional amb informació

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions,

en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els principals

esdeveniments de forma esquemàtica.

⁃ Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments importants i

experiències personals (p. i. la victòria en una competició); es donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i suggeriments (p. i. es

cancel·len, confirmen o modifiquen una invitació o uns plans), i

26



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

s’expressen opinions de manera senzilla.

⁃ Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de

manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia

bàsiques d’aquest tipus de textos.

6.2 Criteris de qualificació per 1r d’ESO

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els percentatges indicats a
continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':

Tasks in class and/or online, writing tasks, homework,
and general attitude towards the subject

20.00%

Tests (reading, listening, grammar, vocabulary, writing)          60.00%
Project and oral use of English in class  20.00%
 

Per superar les proves escrites (tests) l’alumne ha d’obtenir un 60% de respostes
correctes.

Per superar les proves escrites l’alumne ha d’obtenir un 60% de la puntuació total.

Considerem que un alumne assoleix les competències bàsiques una vegada supera les

proves amb un 60% de respostes correctes. A més, a totes les titulacions oficials de

llengües estrangeres s’exigeix un 60%, o més, per obtenir una acreditació.

Les professores oferiran lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells alumnes

que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat d’augmentar fins a

+0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si lliuren la fitxa de

lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3 Procediments d'avaluació

Els procediments d'avaluació que els professors faran servir són els següents:
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Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre.

Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació, la

correcció de les respostes i l'estructura.

Treball diari: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà l'actitud

dels alumnes mitjançant l’observació.

Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup o

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els continguts, el

format de presentació  i l'ortografia.

Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de l'alumne

en llengua anglesa. Com a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès dins l’aula.

Projectes: S'avaluarà la participació i la implicació dels alumnes en els projectes dels

1r, 2n i 3r trimestre. També s’avaluarà l’exposició oral del projecte. Per a tal fi els

membres de depertament disposen d’una rúbrica adequada per al nivell.

6.4 Criteris i procediments de recuperació

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció i la
titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar
el curs escolar.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc o

aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es farà

avaluació contínua. Si escau, el professora/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera l'assignatura al tercer trimestre, es
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podrà presentar a un examen de recuperació. Per tal de superar l’assignatura, a més de

presentar-se a les proves escrites corresponents, també haurà de lliurar, obligatòriament,

les tasques que el professor indiqui.

• Proves escrites: en aquesta prova hi haurà exercicis de comprensió escrita,

expressió escrita, gramàtica i vocabulari.

➔ Comprensió lectora (aprox. 30%)

➔ Expressió escrita (aprox. 20%)

➔ Comprensió oral (aprox. 10%)

➔ Gramàtica i vocabulari (approx. 40%)

6.5 Criteris de promoció

Veure acord de claustre a la PGA.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A continuació

especificarem quins elements transversals a 1r ESO.

- Coneixement d'un mateix: Your hobbies and interests (l'alumne parla d'ell mateix)

- Geografia: countries, nationalitites

- Història: la història de la publicitat, el dia de la Dona i Sant Jordi

- Aspectes culturals diversos: festivitats importants en països de parla anglesa

- Ciències naturals: animals, nutrition,

- Història: famous people, history of places

- Tecnologia: els videojocs, el blog, noves tecnologies/competència digital: xarxes,

cercar informació a internet, utilització del classroom.
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- Matemàtiques: estadístiques

- Educació física: activitats de lleure i esportives

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,

importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats, contribueix en

primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la competència en

comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en la llengua

primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de competències

variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a la llengua

primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre, expressar-se,

interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn

mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria d’àrees

és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix d’aprenentatge

de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica que ha de servir

per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre. Consegüentment, el

currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus elements constituents.

Els continguts necessaris per assolir els estàndards d’aprenentatge, el grau d’adquisició

del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació descrits com a accions, són

considerats continguts competencials; això és, tot allò que l’estudiant ha de saber de
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forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu perfil de competències. El

currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre,

començant per establir de manera transparent i coherent els objectius o resultats

pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la llengua estrangera

mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests

objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una

profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions

oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a

cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la

vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del

perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu de

la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb

aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió lingüística.

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta
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envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat per

comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una ciutadania

democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària, responsable i

honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes de la

comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les diferències

de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les

idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat d’enriquiment

mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a totes les parts.

Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió culturals, tant les

circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits cada vegada més

amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una competència

intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la

capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de
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complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri

propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món

de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)

Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenet del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
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textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.
- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
reflecteix sobre una vida saludable).
- Al igual que amb la part científica, també es treballen
texts amb contingut tecnològic, on normalment estan
implicades totes les destreses abans esmentades.
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Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos, Powerpoint,
Canva).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes dins l’aula.

- Utilització del Google Classroom.

- Utilització per part de tots (alumnat i professorat) de les
aplicacions digitals pertinents que ens posem a l’abast
Oxford University Press dins l’aula.

Durant aquest curs aquesta competència és essencial,
especialment en cas d’escenari B i C ja que els alumnes
hauran de treballar de manera telemàtica i fer les tasques
encomanades virtualment.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procès d’aprenentatge.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
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països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuim al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1 Plans d'actuació
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Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups d'anglès de

més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:

- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfasament de dos anys o més. Es a dir,

l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura, però

a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més senzilles

però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a cada sessió.

Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per a elaborar les

ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2021-2022.

ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfasament curricular de

dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials que dificultin

l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no pot seguir les

explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en el nivell del qual

està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions curriculars significatives.

S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular de l'alumnat. Per a realitzar

les ACS es seguiran les pautes del D.O., que s’especifiquen a continuació:
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LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.

 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.

 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.

10. MESURES PER A L’ATENCIÓ A LES NECESSITATS DELS GRUPS
VULNERABLES
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Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes

de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o

ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al tutor i des

del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura. Les

professores posaran a l’abast d’aquests alumnes tot el material i eines necessàries.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT

-Pendent de confirmació.
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE

LLENGÜES ESTRANGERES I GRUPS PER PROFESSOR

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.
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0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 09:00 a 09:50.

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès. Els desdoblaments es faran de la següent forma:
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- a 1r i 2n ESO es faran les sessions en dues professores dins l’aula;

- a 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions.

- als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments ja que són grups

reduïts.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen els continguts de 2n ESO essencials en negreta.

1.1.- Continguts de primer cicle (2n d’ESO) per blocs

▪ Bloc 1. Compressió de textos orals

1. Estratègies de compressió de textos orals:

- Mobilització de informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió al mateix.

- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de successos futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.
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4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'Informació i la Comunicació.

▪ Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees

principals i la seva estructura bàsica.

- Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar),

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

- Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics:

- Modificar paraules de significat semblant.

- Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals:
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- Demanar ajut.

- Assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclareixin el

significat.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'Informació i la Comunicació.

Bloc 3. Compressió de textos escrits

1. Estratègies de compressió:
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- Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la compressió al mateix.

- Distinció de tipus de compressió (sentit general, informació essencial,

punts principals).

- Formulació de hipòtesis sobre contingut i context.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de l'informació i la comunicació.

8



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

▪ Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió e interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives

amb la fi de realitzar eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el

tema, què es pot o es vol dir, etc.).

- Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajut, etc.).

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar),

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs

(utilitzar llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.
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- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; i

Tecnologies de l'Informació i la Comunicació.

Estructures sintacticodiscursives que es treballen a 2n ESO

 - Expressió de relations lògiques: conjunció (and, too, also); disjunció (or);

oposició (but); causa (because (of); due to); finalitat (to- infinitive; for);

comparació (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);

resultat (so…); condició (if; unless); estil indirecte (reported information, offers,

suggestions and commands).

 - Relacions temporals (as soon as; while).

 - Afirmació (affirmative sentences; tags)

 - Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How +

Adj., e. g. How interesting!;

 - Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),

nobody, nothing; negative tags).

 - Interrogació (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).

 - Expressió del temps: passat (past simple and continuous; present perfect;

past perfect); present (simple and continuous present); futur (going to; will;

present simple and continuous + Adv.).

 - Expressió de l’aspecte: punctual (simple tenses); duratiu (present and past

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g.

usually); used to); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).

 - Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat
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(can; be able); possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat

(must; need; have (got) to); obligació (have (got) to; must; imperative);

permís (could; allow); intenció (present continuous).

 - Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.

Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

 - Expressió del espai (prepositions and adverbs of location, position, distance,

motion, direction, origin and arrangement).

 - Expressió del temps (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century;

season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during;

until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later);

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g.

often, usually).

 

2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que

l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.
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4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua

estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

12



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions

organitzats i planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la

finalitat de possibilitar l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de

manera que els alumnes adquireixin els coneixements, les destreses i les

habilitats lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat

d’aplicar-les de manera conjunta per produir i processar textos orals i escrits

adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil

d’aprenentatge iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda

l’enfocament comunicatiu i eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta

matèria. En l’equació de l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera

intervenen moltes variables: dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i

estils d’aprenentatge, motivació, recursos, etc. Les interaccions entre els

membres del grup classe han de ser fonamentalment comunicatives,

significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin l’expressió oral. Atesa la

importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica d’aquesta matèria,

l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En el procés de

desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució

dels problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge

sigui significatiu i tengui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser

competencials, assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves

característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines

necessàries per saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua

objecte d’aprenentatge, és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions

lingüístiques que acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera.

En aquest sentit el professor és el model lingüístic de referència tant des del

punt de vista tècnic com actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la

llengua meta sempre que sigui possible i que encoratgi els alumnes i els doni

suport en l’ús progressiu de la llengua estrangera. La comunicació s’ha de

prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de coneixement, per contribuir
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a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se adequadament en

públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La motivació és un

factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient aprofitar-la,

evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser

tractats, en el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària

per reflexionar i aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic

comunicatiu, la varietat de situacions i estils d’aprenentatge fa convenient

considerar un enfocament eclèctic que aprofiti els avantatges de cada

metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc
o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes
compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el
corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats
avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la
malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre

que sigui emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils

d’aprenentatge i fer les activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més

àmplia varietat de fonts i recursos que tengui a l’abast. Aquests han de ser el

més autèntics possible i semblar-se als que els alumnes usarien en la seva

pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament

d’activitats cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha

d’incloure la utilització d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

14



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils

d’aprenentatge. Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes

de llengües estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups

en funció de les característiques de les tasques proposades, dels objectius

didàctics i del perfil dels alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu

desenvolupament acadèmic, i també la seva integració social en el grup classe

creant un entorn de treball relaxat. A fi que l’aprenentatge sigui més profitós i

motivador, s’ha de programar una àmplia varietat de tasques distribuïdes

temporalment d’acord amb una estructura i planificació prèvia susceptible de ser

modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics

Nivell 2n ESO

Llicència digital/

llibre

d’exercisis:

SÍ

Títol i ISBN

Together 2- Student’s book Wetz, Ben and Pye, Diana. Oxford University

Press.  IBSN: 9780194515214 (llibre digital en format pdf)

Together 2 - Workbook (en paper) - Hardy-Gould, Janet. Ed. Oxford

University Press. IBSN: 9780194515856

Altres recursos:

Lectura online

 

Aula virtual Google Classroom.

Recursos extra del departament (material fotocopiable).

Pàgines web diverses depenent de les necessitats. Algunes pàgines que

s’utilitzen són:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

www. perfect-english-grammar.com
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4. TEMPORALITZACIÓ

Temporització continguts nuclears CURS 2n ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Unit 0. Introduction
(Let’s know each other,
Security measures, Introduction
to the subject, Digital plan)

Unit 3. The past (opinion adjectives,
common verbs, past simple: be, there was
/ were, past simple, writing a description of

a special event)

Unit 7. Music (music and
instruments, star qualities, be going

to, contrast with will, present
continuous (future), writing a song

review)

Unit 1. My time (free time activities,
prepositions of place, present simple,

writing a profile for a webpage)

Unit 4. In the picture (actions and
movements, adverbs and adjectives, past

continuous, contrast with past simple,
writing a description of an event)

Unit 6. Survival (survival verbs and
equipment, first conditional, must

and should, writing some advice for
students)

Unit 2. Communication (on the phone,
quantifiers, present continuous, contrast
with present simple, writing a report on

a survey)

Unit 5. Achieve (periods of time, numbers
and measurements, jobs and skills,

comparative and superlative adjectives,
ability: can / could, questions with how,

writing a biography)

Unit 8. Scary (feelings, injuries,
present perfect, writing an email

about an accident

Project: Safer Internet Project: A description of a picture Project: Types of Music Genres

D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació inicial

dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional es troben. Aquesta avaluació inicial es durà a terme durant les dues

primeres setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes i

per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una manera

integradora i no excloent, especialment cooperativa.
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Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre del departament o es preparen activitats

d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte els nivells de

marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes capacitats), o bé

activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions curriculars no

significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els coneixements del nivell

en què es troben o que necessiten reforç (el departament disposa d'alguns llibres amb

els mateixos continguts que s'estan treballant a classe però adaptats a un nivell més

baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan es faci necessari, es farà una

adaptació curricular significativa, que són adaptacions que s'aparten del currículum i

afecten el grau de consecució dels objectius establerts per a cada etapa. Cal fer

constar que si un alumne ha tingut reforç el curs passat, aquest reforç es mantindrà

durant les primeres setmanes de classe. Quan la professora tengui elements per

valorar si aquest alumne continua amb el reforç o adaptació, decidirà si es continua o

no amb aquesta mesura.

6. AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

compressió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents. A continuació s’assenyalen els criteris d’avaluació i estàndards

d’aprenentatge avaluables essencials en negreta.

6.1 Criteris d'avaluació per cicles i estàndards d’aprenentage avaluables

● Bloc 1. Compressió de textos orals

⁃ Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva
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veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta o mitja, en un

registro formal, informal o neutre, i que versen sobre assumptes

quotidians en situacions habituals o sobre temes generals o del propi

camp d’interès en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional,

sempre que les condicions acústiques no distorsionen el missatge i es

pugui tornar a sentir allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

compressió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

⁃ Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals

i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de

treball, activitats d’oci), condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, ala feina, al centre

educatiu, a les institucions), comportament (gestos, expressions facials,

ús de la veu, contacte visual), i convencions socials (costums,

tradicions).

⁃ Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un

repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius

d’ús freqüent relatius a l’Organització textual (introducció del tema,

desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual). Aplicar a la

compressió del text els coneixements sobre els constituents i

l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, així com els seus significats associats (p. e. estructura

interrogativa per fer un suggeriment).

⁃ Reconèixer lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del cotext, amb recolzament visual, els

significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

⁃ Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú, i
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reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els

mateixos.

ESTANDÀRDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),

sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat

mitjana i en una varietat estàndard de la llengua.

● Comprendre, en una conversa informal en la que participa, descripcions,

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o

de feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repetesqui, aclareixi o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (per exemple, sobre un tema curricular, o
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una conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.

● Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

⁃ Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com

per telèfon o altres medis tècnics, en un registre neutre o informal, amb

un llenguatge senzill, en el que es dóna, es sol·licita i s’intercanvia

informació sobre temes d’importància en la vida quotidiana i assumptes

coneguts o de interès personal, educatiu o ocupacional, i es justificant

breument els motius de determinades accions i plans, encara que a

vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resulten evidents les

pauses i la reformulació per organitzar el discurs i seleccionar

expressions i estructures, i l’interlocutor hagi de sol·licitar a vegades

que se li repetesqui allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir

textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura simple i clara,

utilitzant, entre d’altres, procediments com l’adaptació del missatge a

patrons de la primera llengua o altres, o l’ús d’elements lèxics

aproximats si no es disposa d’altres més precises.

⁃ Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els

coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a

estructures socials, relacions interpersonals, patrons d’actuació,

comportament i convencions socials, actuant amb la deguda propietat i

respectant les normes de cortesia més importants en els contextos

respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu,

utilitzant els exponents més comuns de dites funcions i els patrons

discursius d’ús més freqüent per organitzar el text de manera senzilla

amb la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de
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comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats

al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, trets

personal, espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors

conversacionals freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents calgui adaptar el missatge.

⁃ Pronunciar i entonar de manera clara i intel·ligible, encara que de vegades

sigui evident l’accent estrangera, o es cometin errors de pronunciació esporàdics

sempre que no interrompeixin la comunicació, i els interlocutors hagin de

sol·licitar repeticions de tant en quan.

⁃ Utilitzar frases curtes, sortides de paraules i fórmules per

desenvolupar-se en breus intercanvis en situacions habituals i

quotidianes, interrompent en ocasions el discurs per buscar

expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la

comunicació en situacions menys comuns.

⁃ Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats,

utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o cedir el torn de

paraula, encara que es depengui en gran mesura de l’actuació de

l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p. e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el
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contingut de les mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són

els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de

cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans

tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i expressa

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses,

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal per

realitzar una activitat conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho

necessita.

● Bloc 3. Comprensió de textos escrits

- Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls

més rellevants en texts imprès o en suport digital, breus i ben

estructurats, escrits tant en registre formal, informal o neutre, i que

versen sobre assumptes quotidians en o sobre temes d’interès en els

àmbits educatiu i ocupacional, s i que contenguin estructures senzilles i

un lèxic d’ús comú.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

compressió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes
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socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits

d’estudi i de treball, activitats d’oci, incluides manifestacions artístiques

com la música o el cine )condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, a la feina, al centre

educatiu, a les institucions), i convencions socials (costums, tradicions).

- Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i

un repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons

discursius d’ús freqüent relatius a l’organització textual (introducció del

tema, desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual).

- Reconèixer i aplicar a la comprensió del text, els constituents i

l’organització de estructures sintàctiques d’ús freqüent en la

comunicació escrita, així com els seus significats associats (p. e.

estructura interrogativa per fer un suggeriment).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

- Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de

puntuació, així com abreviatures i símbols d’ús comú (p. e. ☺, %, √), i

els seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o
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Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,

coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa sobre

assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional (p. e.

sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (per

exemple, sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat,

un esport o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions

difícils.

● Comprendre l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de

ficció breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels

personatges, les seves relacions i de l’argument.

● Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

⁃ Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes quotidians o d’interès personal, en un

registre formal, neutre informal, utilitzant adequadament els recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més comuns, amb un control raonable d’expressions i
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estructures senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

⁃ Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. e. copiant formats, formules i models

convencionals propis de cada tipus de text. Incorporar a la producció

del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics

adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, patrons

d’actuació, comportament i convencions socials, respectant les normes

de cortesia més importants en els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demanades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més comuns de dites funcions i els patrons discursius

d’ús més freqüent per organitzar el text escrit de manera senzilla amb

la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat de estructures sintàctiques

d’ús habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou

ajustats al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica,

el·lipsis, trets personal, espaial i temporal, juxtaposició, i connectors i

marcadors discursius freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el missatge.

⁃ Conèixer i aplicar, de manera adequada per fer-se comprensible quasi

sempre, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les

regles ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules, o

separació de paraules al final de línia), així com les convencions

ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport

electrònic (p. e. SMS, WhatsApp).

ESTANDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
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● Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa

a la seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per

subscriure’s a una publicació digital, matricular-se en un taller, o

associar-se a un club esportiu).

● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan

breus comentaris o es donen instruccions i indicacions

relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana i del

seu interès.

● Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o

Facebook) relacionats amb activitats i situacions de la vida

quotidiana, del seu interès personal o sobre temes d’actualitat,

respectant les convencions i normes de cortesia i d’etiqueta.

● Escriu informes molt breus en format convencional amb

informació senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de

certes accions, en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de

manera senzilla situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant

els principals esdeveniments de forma esquemàtica.

● Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments

importants i experiències personals (p. i. la victòria en una

competició); es donen instruccions, es fan i accepten oferiments i

suggeriments (p. i. es cancel·len, confirmen o modifiquen una

invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera senzilla.

● Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions

públiques o privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la

informació requerida de manera senzilla i observant les convencions

formals i normes de cortesia bàsiques d’aquest tipus de textos.
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6.2. Criteris de qualificació per nivells

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà tot aplicant els percentatges indicats a

continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':

Tasks in class and/or online, writing tasks, homework,
and general attitude towards the subject

20.00%

Tests (reading, listening, grammar, vocabulary, writing)          60.00%
Project and oral use of English in class  20.00%
 

Per superar les proves escrites (tests) l’alumne ha d’obtenir un 60% de respostes
correctes.

Cal assenyalar que als exàmens (tests), es considerarà que l’alumne ha superat la

prova quan respongui a un 60% de les respostes correctament. Consideram que un

alumne assoleix les competències bàsiques una vegada supera les proves amb un 60%

de respostes correctes. A més, a totes les titulacions oficials de llengües estrangeres

s’exigeix un 60%, o més, per obtenir una acreditació.

Les professores oferiran lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells alumnes

que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat d’augmentar fins a

+0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si lliuren la fitxa de

lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3. Procediments d'avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que els

professors tindran en compte són els següents:

 Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre.

 Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació,

la correcció de les respostes i l'estructura.
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 Treball diari: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà

l'actitud dels alumnes mitjançant l’observació.

 Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup o

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els

continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

 Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de

l'alumne en llengua anglesa. Com a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès

dins l’aula.

 Projectes: S'avaluarà la participació i la implicació dels alumnes en els projectes

dels 1r, 2n i 3r trimestre. També s’avaluarà l’exposició oral del projecte. Per a tal

fi els membres de departament disposen d’una rúbrica adequada per al nivell.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció i la
titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar
el curs escolar.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc o

aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es farà

avaluació contínua. Si escau, el professora/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera els continguts, es podrà presentar a

un examen de recuperació.
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Matèries pendents

Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer

de les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà a finals de març.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran

recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un

nivell superior, quedaran automàticament superats els continguts dels cursos anteriors.

Per aquells alumnes que tenguin l’assignatura pendent, els professors els facilitaran un

document amb exercicis que es penjarà al classroom del curs actual.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura

pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament

superats els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen

extraordinari el mes de març o, si no aprova ni per març ni per juny l'assignatura es

podrà presentar a un examen de recuperació.

6.6 Criteris de promoció i titulació

Veure acord de claustre a la PGA.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A continuació

especificarem quins elements transversals es treballaran a 2n ESO.

2n ESO:
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- Matemàtiques: dada i gràfics

- Llengua i literatura: llengua no verbal

- Plàstica: l'art de l'animació

- Ciències Naturals: velocitat mitjana

- Tecnologia: GPS i supervivència i noves tecnologies/competència digital: xarxes,

cercar informació a internet, utilització del classroom.

- Música: sons, to, ritme

- Biologia: lluita o vol

- Geografia: turisme

- Història: el dia de la dona i Sant Jordi.

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,

importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats, contribueix en

primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la competència en

comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en la llengua
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primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de competències

variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a la llengua

primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre, expressar-se,

interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn

mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria d’àrees

és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix d’aprenentatge

de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica que ha de servir

per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre. Consegüentment, el

currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus elements constituents.

Els continguts necessaris per assolir els estàndards d’aprenentatge, el grau d’adquisició

del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació descrits com a accions, són

considerats continguts competencials; això és, tot allò que l’estudiant ha de saber de

forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu perfil de competències. El

currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre,

començant per establir de manera transparent i coherent els objectius o resultats

pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la llengua estrangera

mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests

objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una

profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions

oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a

cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la

vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del

perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu de

la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb
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aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió lingüística.

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat per

comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una ciutadania

democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària, responsable i

honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes de la

comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les diferències

de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les

idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat d’enriquiment

mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a totes les parts.

Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió culturals, tant les

circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits cada vegada més

amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una competència

intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la
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capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de

complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri

propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món

de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències clau a les matèries
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COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)

Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenet del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.
- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
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reflecteix sobre una vida saludable).
- Al igual que amb la part científica, també es treballen
texts amb contingut tecnològic, on normalment estan
implicades totes les destreses abans esmentades.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos, Powerpoint,
Canva).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes dins l’aula.

- Utilització del Google Classroom.

- Utilització per part de tots (alumnat i professorat) de les
aplicacions digitals pertinents que ens posem a l’abast
Oxford University Press dins l’aula.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
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països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuim al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

36



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1 Plans d'actuació

Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups d'anglès de

més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions.

Els grups de 3r PMAR i 4t ESO PRAQ tindrà una sola professora, però al ésser un grup

reduït, es podran atendre les necessitats dels alumnes d’una manera individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:

- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfassament de dos anys o més. És a dir,

l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura, però

a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més senzilles

però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a cada sessió.

Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per a elaborar les

ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2018-2019.

ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfassament curricular

de dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials que dificultin
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l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no pot seguir les

explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en el nivell del qual

està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions curriculars significatives.

S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular de l'alumnat. Per a realitzar

les ACS es seguiran les pautes del D.O. , que s’especifiquen a continuació:

LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.

 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.

 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.
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10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes

de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o

ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al tutor i des

del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT

-Pendent de confirmació.
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1 ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE

LLENGÜES ESTRANGERES I GRUPS PER PROFESSOR

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 09:00 a 09:50.

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.
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● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès. Els desdoblaments es faran de la següent forma en cas d’escenari a:

- a 1r i 2n ESO es faran les sessions en dues professores dins l’aula (en cas d’escenari

b, a 1r es farien dos subgrups i es farien en espais distints);

- a 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions.

- als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS
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1.1.- Continguts de primer cicle (3r ESO) per blocs

S’assenyalen els continguts essencials en negreta.

▪ Bloc 1. Compressió de textos orals

1. Estratègies de compressió de textos orals:

- Mobilització de informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la compressió al mateix.

- Distinció de tipus de compressió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

- Formulació de hipòtesis sobre contingut i context.

- Inferència i formulació d’ hipòtesi sobre significats a partir de la compressió de

elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

- Reformulació de hipòtesis a partir de la compressió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de successos futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.
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4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

▪ Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees

principals i la seva estructura bàsica.

- Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura

de discurs adequats a cada cas.

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar), després de

valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar

llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

- Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals.

Lingüístics:

- Modificar paraules de significat semblant.

- Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals:
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- Demanar ajut.

- Assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclareixin el

significat.

- Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions

facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

- Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàctic discursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

1. Estratègies de compressió:

- Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió al mateix.

- Distinció de tipus de compressió (sentit general, informació essencial,

punts principals).

- Formulació de hipòtesis sobre contingut i context.

- Inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la compressió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

- Reformulació d’hipòtesis a partir de la compressió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

8



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàctic discursives (veure el final de la secció)

5. . Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la informació i la comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

▪ Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió e interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives

amb la fi de realitzar eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el

tema, què es pot o es vol dir, etc.).

- Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajut, etc.).

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i

ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar), després de

valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar

llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.
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3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

 

Estructures sintacticodiscursives que es treballen a 3r ESO

- Expressió de relacions lògiques: conjunció (and, too, also); disjunció

(or); oposició (but); causa (because (of); due to); finalitat (to-
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infinitive; for); comparació (as/not so Adj. as; more

comfortable/quickly (than); the fastest); resultat (so…); condició (if;

unless); estil indirecte (reported information, offers, suggestions and

commands).

- Relacions temporals (as soon as; while).

- Afirmació (affirmative sentences; tags)

- Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!;

How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases,

e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

- Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no

problem), nobody, nothing; negative tags).

- Interrogació (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). -

Expressió del temps: passat (past simple and continuous; present

perfect; past perfect); present (simple and continuous present); futur

(going to; will; present simple and continuous + Adv.).

- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and

past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+

Adv., e. g. usually); used to); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).

- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat

(can; be able); possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps);

necessitat (must; need; have (got) to); obligació (have (got) to; must;

imperative); permís (could; allow); intenció (present continuous).

- Expressió de l’existència (e. g. there will be/has been); l’entitat

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,

reflexive/emphatic); determiners); la qualitat (e. g. good at maths; rather

tired).

- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal

numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really;

quite; so; a little).

- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position,

distance, motion, direction, origin and arrangement).

- Expressió del temps (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century;

season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;
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during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority

(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness

(while, as); frequency (e. g. often, usually).

- Expressió del mode (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que

l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la
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realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua

estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions organitzats i

planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la finalitat de possibilitar

l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de manera que els alumnes

adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats lingüístiques,

sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de manera conjunta

per produir i processar textos orals i escrits adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil d’aprenentatge
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iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda l’enfocament comunicatiu i

eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta matèria. En l’equació de

l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera intervenen moltes variables:

dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i estils d’aprenentatge, motivació,

recursos, etc. Les interaccions entre els membres del grup classe han de ser

fonamentalment comunicatives, significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin

l’expressió oral. Atesa la importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica

d’aquesta matèria, l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En

el procés de desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució dels

problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui

significatiu i tengui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser

competencials, assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves

característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries per

saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte d’aprenentatge,

és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions lingüístiques que

acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En aquest sentit el

professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de vista tècnic com

actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua meta sempre que sigui

possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús progressiu de la llengua

estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de

coneixement, per contribuir a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se

adequadament en públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La

motivació és un factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient

aprofitar-la, evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en

el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i

aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de

situacions i estils d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que

aprofiti els avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
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presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc

o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes

compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el

corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats

avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la

malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que sigui

emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge i fer les

activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de fonts i

recursos que tengui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i

semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils d’aprenentatge.

Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de llengües

estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en funció de les

característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i del perfil dels

alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, i també la

seva integració social en el grup classe creant un entorn de treball relaxat. A fi que

l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de programar una àmplia varietat de

tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una estructura i planificació prèvia

susceptible de ser modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics
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Nivell 3r ESO

Llicència digital/ llibre

d’exercicis

SI

Títol i ISBN

Betz, Ben. Together 3- Student’s Book. Oxford University Press. Oxford,
2019. (llibre en pdf)

 
Mellersh, Kate. Together 3- Workbook. Oxford University Press. Oxford,
2019. ISBN:9780194515870

Altres recursos Google Classroom

Material digital dels llibres utilitzats a l'aula
Recursos extra del departament (material fotocopiable)
Pàgines web diverses depenent de les necessitats. Algunes pàgines que es
solen utilitzar són:

www.britishcouncil.org
www.perfect-english-grammar.com
www.oxfordpremium.com

4. TEMPORALITZACIÓ

1st term 2nd term 3rd term

Unit 0. Introduction
● Let’s know each other
● Security measures
● Introduction to the

subject
● Digital plan

Unit 3. Adventure
-Natural features;

prepositions of movement;
adventure recreation

-Present perfect simple vs
Present perfect continuous;
present perfect simple with
just, still, yet and already

-Past perfect
-Exchanging news

-An FAQ page

Unit 6. Learn
-Schools and exams: verb

and noun collocations;
courses and careers: verbs

-can, could, be able to; have
to / need to / must / should

- Asking for and giving
advice

- An opinion essay

Unit 1. Fads and fashions
-Popular interests;
clothes and adjectives
-Used to; past
continuous; past
continuous vs past
simple
-Expressing
preferences

Unit 4. Material world
-The environment and

consumerism; describing
objects: adjectives

-Quantifiers; question tags
-Comparing products

-A product review

Unit 7. Big ideas
-Taking action: verbs;
personality adjectives

-can / may / might / could;
- must / can’t; perhaps;

second conditional
-Supporting a point of view

-A discussion essay
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-A fact file description

Unit 2. Sensations
-The senses; extreme

adjectives
-Present perfect;

present perfect with
for and since; present

perfect and past simple
-Planning free time
A competition entry

Unit 5. Years ahead
-Uses of get; lifestyle choices
-First conditional with if and
unless; might; will and be
going to; future continuous

-Making arrangements
-A reflective letter

Unit 8. On Screen
-Film and book genres; films
and books: verbs and nouns
- Present and past passive:
affirmative and negative;
present and past passive:

questions
- Recommending and

expressing preferences
-A film book review

Project I
Feelings

Project II
How to Cut Down on Waste

Project III
My Dream House

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.

D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació inicial

dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional l’enfronten. La unitat 0 es desenvoluparà durant les dues primeres

setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes i

per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una manera

integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre del departament o es preparen activitats

d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte els nivells de

marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes capacitats), o bé

activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions curriculars no
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significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els coneixements del nivell

en què es troben o que necessiten reforç (el departament disposa d'alguns llibres amb

els mateixos continguts que s'estan treballant a classe però adaptats a un nivell més

baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan es faci necessari, es farà una

adaptació curricular significativa, que són adaptacions que s'aparten del currículum i

afecten el grau de consecució dels objectius establerts per a cada etapa. Cal fer

constar que si un alumne ha tingut reforç el curs passat, aquest reforç es mantindrà

durant el primer trimestre de classe. Quan la professora tengui elements per valorar si

aquest alumne continua amb el reforç o adaptació, decidirà si es continua o no amb

aquesta mesura.

6. AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

compressió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents:

6.1 Criteris d'avaluació i estàndards d’aprenentage avaluables

A continuació s’assenyalen els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge

avaluables essencials en negreta. Aquests criteris es tindrien en compte als tres

escenaris per a avaluar als alumnes.

PRIMER CICLE

● Bloc 1. Comprensió de textos orals

⁃ Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva

veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta o mitja, en un

registro formal, informal o neutre, i que versen sobre assumptes

quotidians en situacions habituals o sobre temes generals o del propi

camp d’interès en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional,

sempre que les condicions acústiques no distorsionen el missatge i es
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pugui tornar a sentir allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

compressió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

⁃ Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals

i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de

treball, activitats d’oci), condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, ala feina, al centre

educatiu, a les institucions), comportament (gestos, expressions facials,

ús de la veu, contacte visual), i convencions socials (costums,

tradicions).

⁃ Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un

repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius

d’ús freqüent relatius a l’Organització textual (introducció del tema,

desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual). Aplicar a la

compressió del text els coneixements sobre els constituents i

l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, així com els seus significats associats (p. e. estructura

interrogativa per fer un suggeriment).

⁃ Reconèixer lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del cotext, amb recolzament visual, els

significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

⁃ Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú, i

reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els

mateixos.

ESTANDÀRDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,
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missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),

sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o informal

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en

una varietat estàndard de la llengua.

● Comprendre, en una conversa informal en la que participa, descripcions,

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o

de feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repetesqui, aclareixi o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (per exemple, sobre un tema curricular, o

una conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.

20



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

● Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

⁃ Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com per

telèfon o altres medis tècnics, en un registre neutre o informal, amb un

llenguatge senzill, en el que es dóna, es sol·licita i s’intercanvia

informació sobre temes d’importància en la vida quotidiana i assumptes

coneguts o de interès personal, educatiu o ocupacional, i es justificant

breument els motius de determinades accions i plans, encara que a

vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resulten evidents les

pauses i la reformulació per organitzar el discurs i seleccionar

expressions i estructures, i l’interlocutor hagi de sol·licitar a vegades

que se li repetesqui allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir

textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura simple i clara,

utilitzant, entre d’altres, procediments com l’adaptació del missatge a

patrons de la primera llengua o altres, o l’ús d’elements lèxics

aproximats si no es disposa d’altres més precises.

⁃ Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions

interpersonals, patrons d’actuació, comportament i convencions socials, actuant

amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia més importants en

els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu,

utilitzant els exponents més comuns de dites funcions i els patrons

discursius d’ús més freqüent per organitzar el text de manera senzilla

amb la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats

al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, trets
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personal, espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors

conversacionals freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents calgui adaptar el missatge.

⁃ Pronunciar i entonar de manera clara i intel·ligible, encara que de vegades sigui

evident l’accent estrangera, o es cometin errors de pronunciació esporàdics

sempre que no interrompeixin la comunicació, i els interlocutors hagin de

sol·licitar repeticions de tant en quan.

⁃ Utilitzar frases curtes, sortides de paraules i fórmules per

desenvolupar-se en breus intercanvis en situacions habituals i

quotidianes, interrompent en ocasions el discurs per buscar

expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la

comunicació en situacions menys comuns.

⁃ Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant

fórmules o gestos simples per prendre o cedir el torn de paraula, encara que es

depengui en gran mesura de l’actuació de l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p. e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el

contingut de les mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són

els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de

cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans
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tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i expressa

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses,

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal per

realitzar una activitat conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho

necessita.

● Bloc 3. Comprensió de textos escrits

- Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls

més rellevants en texts imprès o en suport digital, breus i ben

estructurats, escrits tant en registre formal, informal o neutre, i que

versen sobre assumptes quotidians en o sobre temes d’interès en els

àmbits educatiu i ocupacional, s i que contenguin estructures senzilles i

un lèxic d’ús comú.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

compressió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de treball,

activitats d’oci, incluides manifestacions artístiques com la música o el cine,

condicions de vida (entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre

homes i dones, a la feina, al centre educatiu, a les institucions), i convencions

socials (costums, tradicions).

- Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un
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repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d’ús

freqüent relatius a l’organització textual (introducció del tema, desenvolupament

i canvi temàtic, i tancament textual).

- Reconèixer i aplicar a la compressió del text, els constituents i

l’organització de estructures sintàctiques d’ús freqüent en la

comunicació escrita, així com els seus significats associats (p. e.

estructura interrogativa per fer un suggeriment).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

- Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de

puntuació, així com abreviatures i símbols d’ús comú (p. e. ☺, %, √), i

els seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o

Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,
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coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa sobre

assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional (p. e.

sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (per

exemple, sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat,

un esport o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions

difícils.

● Comprendre l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de

ficció breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels

personatges, les seves relacions i de l’argument.

● Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

⁃ Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes quotidians o d’interès personal, en un

registre formal, neutre informal, utilitzant adequadament els recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més comuns, amb un control raonable d’expressions i

estructures senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

⁃ Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. e. copiant formats, formules i models

convencionals propis de cada tipus de text. Incorporar a la producció

del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics

adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, patrons

d’actuació, comportament i convencions socials, respectant les normes
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de cortesia més importants en els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demanades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més comuns de dites funcions i els patrons discursius

d’ús més freqüent per organitzar el text escrit de manera senzilla amb

la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat de estructures sintàctiques

d’ús habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou

ajustats al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica,

el·lipsis, trets personal, espaial i temporal, juxtaposició, i connectors i

marcadors discursius freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el missatge.

⁃ Conèixer i aplicar, de manera adequada per fer-se comprensible quasi

sempre, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les

regles ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules, o

separació de paraules al final de línia), així com les convencions

ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport

electrònic (p. e. SMS, WhatsApp).

ESTANDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

⁃ Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la

seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a

una publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un club

esportiu).

⁃ Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb
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activitats i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

⁃ Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu

interès personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i

normes de cortesia i d’etiqueta.

⁃ Escriu informes molt breus en format convencional amb informació

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions,

en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els principals

esdeveniments de forma esquemàtica.

⁃ Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments importants i

experiències personals (p. i. la victòria en una competició); es donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i suggeriments (p. i. es

cancel·len, confirmen o modifiquen una invitació o uns plans), i

s’expressen opinions de manera senzilla.

⁃ Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de

manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia

bàsiques d’aquest tipus de textos.

6.2 Criteris de qualificació per nivells

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà tot aplicant els percentatges indicats a

continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els percentatges indicats a
continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':
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Llibre d’exercicis, tasques dins la classe i a casa, tasques
online, tasques d’expressió escrita i actitud

20.00%

Proves (comprensió lectora, comprensió oral, gramàtica,
vocabulari i expressió escrita)          

60.00%

Projecte i ús de la llengua dins l’aula  20.00%
 

Per superar les proves escrites (tests) l’alumne ha d’obtenir un 60% de respostes
correctes.

Cal assenyalar que als exàmens (tests), es considerarà que l’alumne ha superat la

prova quan respongui a un 60% de les respostes correctament. Consideram que un

alumne assoleix les competències bàsiques una vegada supera les proves amb un 60%

de respostes correctes. A més, a totes les titulacions oficials de llengües estrangeres

s’exigeix un 60%, o més, per obtenir una acreditació.

Les professores oferiran lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells alumnes

que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat d’augmentar fins a

+0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si lliuren la fitxa de

lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3. Procediments d'avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que els

professors tindran en compte són els següents:

 Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre. En cas de

confinament, es farien els exàmens online.

 Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació,

la correcció de les respostes i l'estructura. A l’escenari C no es podrà tenir en

compte per a l’avaluació.

 Treball diari:Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà

l'actitud dels alumnes mitjançant l’observació.
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 Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup o

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els

continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

 Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe, les intervencions de

l'alumne en llengua anglesa i l’exposició oral del projecte (veure Projectes) .

Com a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès dins l’aula, o bé a nivell

virtual.

 Projectes: S'avaluarà la participació i la implicació dels alumnes en els projectes

dels 2n i 3r trimestre. També s’avaluarà l’exposició oral del projecte. Per a tal fi

els membres de departament disposen d’una rúbrica adequada per al nivell.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de l’assignatura pendent

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció i la titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una

convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc

o aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es

farà avaluació contínua. Si escau, el professor/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera els continguts, es podrà presentar a

un examen de recuperació que inclourà totes les destreses.
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Matèries pendents

Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer

de les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà a finals de març.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran

recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un

nivell superior, quedaran automàticament superats els continguts dels cursos anteriors.

Per aquells alumnes que tenguin l’assignatura pendent, les professores els facilitaran un

document amb exercicis que es penjarà al classroom del curs actual.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura

pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament

superats els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen

extraordinari el mes d'abril.

6.5 Criteris de promoció

Veure l’acord de claustre a la PGA.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A

continuació especificarem quins elements transversals es treballaran a 3r ESO, tant

oralment com per escrit.

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,
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importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

- Geografia: consumisme; accidents geogràfics

- Literatura:gèneres cinematogràfics i literaris, modalitats textuals

- Biologia: medi ambient

- Informàtica: xarxes informàtiques

- Ciutadania: estils de vida, relacions personals

- Educació física: activitats de lleure i esportives

- Història: el dia de la Dona i Sant Jordi

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats, contribueix en

primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la competència en

comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en la llengua

primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de competències

variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a la llengua

primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre, expressar-se,

interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn

mental i físic en el qual s’actua.
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La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria d’àrees

és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix d’aprenentatge

de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica que ha de servir

per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre. Consegüentment, el

currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus elements constituents.

Els continguts necessaris per assolir els estàndards d’aprenentatge, el grau d’adquisició

del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació descrits com a accions, són

considerats continguts competencials; això és, tot allò que l’estudiant ha de saber de

forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu perfil de competències. El

currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre,

començant per establir de manera transparent i coherent els objectius o resultats

pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la llengua estrangera

mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests

objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una

profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions

oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a

cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la

vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del

perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu de

la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb

aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió lingüística.
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Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat per

comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una ciutadania

democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària, responsable i

honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes de la

comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les diferències

de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les

idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat d’enriquiment

mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a totes les parts.

Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió culturals, tant les

circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits cada vegada més

amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una competència

intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la

capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en
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l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de

complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri

propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món

de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències claus a les matèries

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)

Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
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tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenet del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.

-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.

- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
reflecteix sobre una vida saludable).

- Al igual que amb la part científica, també es treballen
texts amb contingut tecnològic, on normalment estan
implicades totes les destreses abans esmentades.
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Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos, Powerpoint,
Canva).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes dins l’aula.

- Utilització del Google Classroom.

- Utilització per part de tots (alumnat i professorat) de les
aplicacions digitals pertinents que ens posem a l’abast
Oxford University Press dins l’aula.

En cas d’escenari B i C aquesta competència es
considerarà essencial.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
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món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuïm al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.
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9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1 Plans d'actuació

Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups d'anglès de

més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions.

Els criteris de divisió de grups per a fer els desdoblaments s’inclouen a continuació:

- compensació d’alumnes NESE. Es tindrà en compte el nombre d'alumnes NESE de

cada grup i s'ha repartit de forma equitativa;

- compensació d’alumnes no NESE que tenen reforç d’anglès;

- compensació d'alumnes repetidors. El nombre d'alumnes repetidors per grup també

s'ha repartit de forma equitativa;

-alumnes amb alt nivell d’anglès;

-conflictes entre alumnes.

La resta d’alumnes es reparteix equitativament tenint en compte els resultats del curs

anterior.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:
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- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfasament de dos anys o més. És a dir,

l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura, però

a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més senzilles

però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a cada sessió.

Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per a elaborar les

ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2018-2019.

ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfasament curricular de

dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials que dificultin

l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no pot seguir les

explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en el nivell del qual

està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions curriculars significatives.

S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular de l'alumnat. Per a realitzar

les ACS es seguiran les pautes del D.O. , que s’especifiquen a continuació:

LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.

 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.
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 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.

10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

 ● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

 Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al

tutor i des del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de

l’assignatura.

 ● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però

amb mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari

o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que

el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica.
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 Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes

les tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar

pendent del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

 

 ● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9).

 

 

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT

- Pendent de confirmació.
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1 ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE

LLENGÜES ESTRANGERES I GRUPS PER PROFESSOR

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 08:55h a 09:50h.

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

especials.
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● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès. Els desdoblaments es faran de la següent forma:

- a 1r i 2n ESO es faran les sessions en dues professores dins l’aula.

- a 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions.

- als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments.

Donat que a 3r i a 4t es fan desdoblaments reals a l’assignatura d’anglès, cada

professora s'encarregarà de l'avaluació dels alumnes del seu subgrup. En el cas dels

grups de 1r i 2n ESO, l’avaluació i el seguiment es farà per part d’ambdues professores

del grup conjuntament.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen els continguts per blocs. Els continguts essencials per a 3r

PMAR són aquells que estan assenyalats en negreta.
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1.1.- CONTINGUTS DE PRIMER CICLE (3r PMAR) PER BLOCS

▪ Bloc 1. Compressió de textos orals

1. Estratègies de compressió de textos orals:

- Mobilització de informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la compressió al mateix.

- Distinció de tipus de compressió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

- Formulació de hipòtesis sobre contingut i context.

- Inferència i formulació d’hipòtesi sobre significats a partir de la compressió de

elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

- Reformulació de hipòtesis a partir de la compressió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de successos futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització

i la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure el final de la secció)
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5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la informació i la Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

▪ Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees

principals i la seva estructura bàsica.

- Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura

de discurs adequats a cada cas.

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de

cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar), després de

valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar

llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

- Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals.

Lingüístics:

- Modificar paraules de significat semblant.

- Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals:

- Demanar ajut.

- Assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclareixin el

significat.

- Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions
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facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

- Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció, la

esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàctic discursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.
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Bloc 3. Comprensió de textos escrits

1. Estratègies de comprensió:

- Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

- Identificació del tipus textual, adaptant la comprensió al mateix.

- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial,

punts principals).

- Formulació de hipòtesis sobre contingut i context.

- Inferència i formulació d'hipòtesi sobre significats a partir de la compressió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

- Reformulació de hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàctic discursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;
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temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la informació i la comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

▪ Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió e interacció

1. Estratègies de producció

Planificació

- Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives

amb la fi de realitzar eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el

tema, què es pot o es vol dir, etc.).

- Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajut, etc.).

Execució

- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i

ajustant-se, en el seu cas, als models i fórmules de cada tipus de text.

- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment l’agradaria expressar), després de

valorar les dificultats i els recursos disponibles.

- Recolzar-se en i extreure el màxim partit dels coneixements previs (utilitzar

llenguatge ‘prefabricat’, etc.).

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i

registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs

i activitats.

- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió de fets futurs.

- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,
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consell, advertències i avisos.

- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’orde, l’autorització i

la prohibició.

- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estima, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintàcticodiscursives (veure final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; vivenda,

llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions;

temps lliure, oci i esport; viatges i vacances; salut i atencions físiques;

educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració;

transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorno natural; i

Tecnologies de la informació i la Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques

Estructures sintacticodiscursives que es treballen a 3r ESO PMAR

 

 Expressió de relacions lògiques: conjunció (and, too, also); disjunció (or);

oposició (but); causa (because (of); due to); finalitat (to- infinitive; for);

comparació (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);

resultat (so…); condició (if; unless); estil indirecte (reported information, offers,

suggestions and commands).

 Relacions temporals (as soon as; while).

 Afirmació (affirmative sentences; tags)

 Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How +

Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well,

that is a surprise! Fine! Great!).

 Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),

nobody, nothing; negative tags).

 Interrogació (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). -

Expressió del temps: passat (past simple and continuous; present perfect;
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past perfect); present (simple and continuous present); futur (going to; will;

present simple and continuous + Adv.).

 Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g.

usually); (used to); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).

 Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; be able);

possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need; have (got)

to); obligació (have (got) to; must; imperative); permís (could; allow); intenció

(present continuous).

 Expressió de l’existència (e. g. there will be/has been); l’entitat

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,

reflexive/emphatic); determiners); la qualitat (e. g. good at maths; rather tired).

 Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.

Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

 Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance,

motion, direction, origin and arrangement).

 Expressió del temps (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century;

season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during;

until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later);

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g.

often, usually).

 Expressió del mode (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

 

2.  OBJECTIUS ESPECIFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que

l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar
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destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua

estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.
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3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions

organitzats i planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la finalitat

de possibilitar l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de manera que els

alumnes adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats lingüístiques,

sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de manera conjunta

per produir i processar textos orals i escrits adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil d’aprenentatge

iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda l’enfocament comunicatiu i

eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta matèria. En l’equació de

l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera intervenen moltes variables:

dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i estils d’aprenentatge, motivació,

recursos, etc. Les interaccions entre els membres del grup classe han de ser

fonamentalment comunicatives, significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin

l’expressió oral. Atesa la importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica

d’aquesta matèria, l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En

el procés de desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució dels

problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui

significatiu i tengui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser

competencials, assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves

característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines

necessàries per saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte

d’aprenentatge, és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions lingüístiques

que acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En aquest sentit el

professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de vista tècnic com

actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua meta sempre que sigui

possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús progressiu de la llengua

estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de

coneixement, per contribuir a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se

adequadament en públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La
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motivació és un factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient

aprofitar-la, evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en

el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i

aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de

situacions i estils d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que

aprofiti els avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti

símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de

presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les

activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada

superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma

presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre

que sigui emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils

d’aprenentatge i fer les activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia

varietat de fonts i recursos que tengui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics

possible i semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils

d’aprenentatge. Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de

llengües estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en funció

de les característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i del perfil

dels alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, i

també la seva integració social en el grup classe creant un entorn de treball relaxat. A
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fi que l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de programar una àmplia

varietat de tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una estructura i planificació

prèvia susceptible de ser modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics

Nivell 3r ESO PMAR

Llicència digital /

Llibre de

exercisis:

SÍ

Títol i ISBN

 Teamwork 2. Student's Book. Burlington. Authors:Emily
Devlin & Robyn Shaw. (llibre digital)

 
 Teamwork 2. Workbook. Oxford. Authors: Emily Devlin &

Robyn Shaw.  ISBN: 9789925304646
 

Altres recursos:

Llibre de lectura

que se'ls deixarà

en préstec del

departament

(opcional)

Aula virtual Google Classroom.

Material digital dels llibres utilitzats a l'aula.

Recursos extra del departament (material fotocopiable).

Pàgines web diverses depenent de les necessitats. Algunes

pàgines que s’utilitzen són:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

www.perfect-english-grammar.com

www.oxfordpremium.com

4. TEMPORALITZACIÓ

Temporització continguts nuclears CURS
3rd ESO
PMAR

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Unit 0. Introduction
(Let’s know each other,
Security measures, Introduction
to the subject).

Starter Unit
(The home, Food and

tableware, Clothes and
accessories, Weather, Places

around town).

Unit 3. A look at the Past
(Family, Jobs, There was /were,

past simple affirmative, a TV
guide, talking about TV
programmes, getting

information, a description of life
in the past).

Unit 6. Women in Society (Life
events, Crime, modal verbs, an article,

a book review, a conversation in a
shop, comparing abilities,a review of a

TV programme).

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.perfect-english-grammar.com
http://www.oxfordpremium.com/
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Unit 1. Out and About
(Around town, Activities,

articles & quantifiers, present
simple, magazine article, a blog

post, giving information, a
personal opinion).

Unit 4. Pushing Limits
(Emergencies, verbs, past

simple negative and
interrogative, a poster, a

newspaper article, talking about
dangerous activities, talking

about the past, writing a story).

Unit 7. This is Us (Adjectives,
comparative adjectives, possessive

pronouns, an email, a magazine
article, a history quiz, comparing
people, a profile of your family).

Unit 2. Learning Today.
(School items, Transport,

present continuous & present
simple, a blog post, a publicity

brochure, talking about a
photo, a photo description).

Unit 5. Great Stories
(Nature, verbs and verb

phrases, past continuous,
narratives, a comic stripe,
talking about the weekend,
comparing & contrasting

pictures, a story).

Unit 8. A Better World (Verbs, The
Environment, future tenses, a profile,

asking for help, a formal email).

Project: A Travel Brochure Project: A Poster about the Past Project: A Horoscope Poster

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.

D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació

inicial dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional l’enfronten. Aquesta avaluació inicial es durà a terme durant les dues

primeres setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Tant dins l'aula com virtualment, si és el cas, s'intentarà per part del professorat

atendre les necessitats dels alumnes i per això s'utilitzaran distints recursos i

estratègies diversificades, sempre d'una manera integradora i no excloent,

especialment cooperativa.

Els alumnes de 3r PMAR tenen la possibilitat d’estar a un grup molt reduït

d’alumnes. Per aquesta raó es pot fer molta feina amb ells, reben atenció

individualitzada a totes les sessions i es poden resoldre els dubtes més fàcilment.

Donant a l’alumne una atenció individualitzada es pretén: adequar els ritmes

d’aprenentatge a les capacitats de l’alumne, revisar i guiar el seu treball diari,

fomentar el seu rendiment acadèmic al màxim, augmentar la seva motivació front

l’aprenentatge per a obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques escolars i
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afavorir el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge, fent-li

responsable del reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats.

S'utilitzarà, especialment amb aquests grups, el treball cooperatiu, ja que al estar

formats per un nombre reduït d’alumnes, els alumnes podran treballar en grup i

desenvolupar actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys.

Tot i que es considera un grup homogeni pel que fa al nivell, si la professora

detecta un desnivell o que considera que algun alumne té uns coneixements més alts o

més baixos de la llengua estrangera, es prepararan activitats d'ampliació, en cas de

què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin superiors als necessaris del

nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells alumnes nadius que llegeixen

qualque llibre no adaptat del departament o es preparen activitats d'un nivell més alt

d'acord amb els seus coneixements tenint en compte els nivells de marc de referència

europeu, o també per a aquells alumnes d'altes capacitats), o bé activitats de reforç

(adaptació d'accés al currículum o adaptacions curriculars no significativa), per a

aquells alumnes que no tenen adquirits els coneixements del nivell en què es troben o

que necessiten reforç (el departament disposa d'alguns llibres amb els mateixos

continguts que s'estan treballant a classe però adaptats a un nivell més baix i

presentats d'una manera molt senzilla).

6. AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

compressió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents:

6.1 Criteris d'avaluació per blocs i estàndards d’aprenentatge avaluables

A continuació s’assenyalen els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge

avaluables essencials en negreta.

● Bloc 1. Comprensió de textos orals

⁃ Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva

veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta o mitja, en un
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registro formal, informal o neutre, i que versen sobre assumptes

quotidians en situacions habituals o sobre temes generals o del propi

camp d’interès en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional,

sempre que les condicions acústiques no distorsionen el missatge i es

pugui tornar a sentir allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

⁃ Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals

i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de

treball, activitats d’oci), condicions de vida (entorn, estructura social),

relacions interpersonals (entre homes i dones, ala feina, al centre

educatiu, a les institucions), comportament (gestos, expressions facials,

ús de la veu, contacte visual), i convencions socials (costums,

tradicions).

⁃ Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un

repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius

d’ús freqüent relatius a l’organització textual (introducció del tema,

desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual). Aplicar a la

comprensió del text els coneixements sobre els constituents i

l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, així com els seus significats associats (p. e. estructura

interrogativa per fer un suggeriment).

⁃ Reconèixer lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del cotext, amb recolzament visual, els

significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

⁃ Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú, i

reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els

mateixos.
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ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),

sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o informal

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitja i en una

varietat estàndard de la llengua.

● Comprendre, en una conversa informal en la que participa, descripcions,

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o

de feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repeteixi, aclari o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (p.e., sobre un tema curricular, o una

conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.
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Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

⁃ Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com per

telèfon o altres medis tècnics, en un registre neutre o informal, amb un

llenguatge senzill, en el que es dóna, es sol·licita i s’intercanvia

informació sobre temes d’importància en la vida quotidiana i assumptes

coneguts o de interès personal, educatiu o ocupacional, i es justificant

breument els motius de determinades accions i plans, encara que a

vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resulten evidents les

pauses i la reformulació per organitzar el discurs i seleccionar

expressions i estructures, i l’interlocutor hagi de sol·licitar a vegades

que se li repeteixi allò dit.

⁃ Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir

textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura simple i clara,

utilitzant, entre d’altres, procediments com l’adaptació del missatge a

patrons de la primera llengua o altres, o l’ús d’elements lèxics

aproximats si no es disposa d’altres més precises.

⁃ Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions

interpersonals, patrons d’actuació, comportament i convencions socials, actuant

amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia més importants en

els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu,

utilitzant els exponents més comuns de dites funcions i els patrons

discursius d’ús més freqüent per organitzar el text de manera senzilla

amb la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats

al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, trets

personal, espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors

conversacionals freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar
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informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys

corrents calgui adaptar el missatge.

⁃ Pronunciar i entonar de manera clara i intel·ligible, encara que de vegades

resulti evident l’accent estrangera, o es cometin errors de pronunciació

esporàdics sempre que no interrompeixin la comunicació, i els interlocutors

hagin de sol·licitar repeticions de tant en quan.

⁃ Utilitzar frases curtes, sortides de paraules i fórmules per

desenvolupar-se en breus intercanvis en situacions habituals i

quotidianes, interrompent en ocasions el discurs per buscar

expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la

comunicació en situacions menys comuns.

⁃ Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant

fórmules o gestos simples per prendre o cedir el torn de paraula, encara que es

depengui en gran mesura de l’actuació de l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p.e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el

contingut de les mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són

els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de

cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans

tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i expressa

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses,

demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal per

realitzar una activitat conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de
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voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho

necessita.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

- Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls

més rellevants en texts imprès o en suport digital, breus i ben

estructurats, escrits tant en registre formal, informal o neutre, i que

versen sobre assumptes quotidians en o sobre temes d’interès en els

àmbits educatiu i ocupacional, s i que contenguin estructures senzilles i

un lèxic d’ús comú.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per la

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i idees

principals o els detalls rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per la comprensió del text els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de treball,

activitats d’oci, incluides manifestacions artístiques com la música o el cine)

condicions de vida (entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre

homes i dones, a la feina, al centre educatiu, a les institucions), i convencions

socials (costums, tradicions).

- Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un

repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d’ús

freqüent relatius a l’organització textual (introducció del tema, desenvolupament

i canvi temàtic, i tancament textual).

- Reconèixer i aplicar a la comprensió del text, els constituents i

l’organització d’estructures sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació

escrita, així com els seus significats associats (p. e. estructura

interrogativa per fer un suggeriment).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i
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ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

- Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de

puntuació, així com abreviatures i símbols d’ús comú (p. e. ☺, %, √), i

els seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o

Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,

coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa sobre

assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional (p. e.

sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (p.e.

sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un esport
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o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

● Comprendre l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de

ficció breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels

personatges, les seves relacions i de l’argument.

● Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

⁃ Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes quotidians o d’interès personal, en un

registre formal, neutre informal, utilitzant adequadament els recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més comuns, amb un control raonable d’expressions i

estructures senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

⁃ Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. e. copiant formats, formules i models

convencionals propis de cada tipus de text. Incorporar a la producció

del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics

adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, patrons

d’actuació, comportament i convencions socials, respectant les normes

de cortesia més importants en els contextos respectius.

⁃ Dur a terme les funcions demanades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més comuns de dites funcions i els patrons discursius

d’ús més freqüent per organitzar el text escrit de manera senzilla amb

la suficient cohesió interna i coherència amb respecte al context de

comunicació.

⁃ Mostrar control sobre un repertori limitat de estructures sintàctiques

d’ús habitual, i utilitzar per comunicar-se mecanismes senzills prou

ajustats al context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica,

el·lipsis, trets personal, espaial i temporal, juxtaposició, i connectors i

marcadors discursius freqüents).

⁃ Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació, opinions i punts de vista breus, simples i directes en

situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys
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corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el missatge.

⁃ Conèixer i aplicar, de manera adequada per fer-se comprensible quasi

sempre, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les

regles ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules, o

separació de paraules al final de línia), així com les convencions

ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport

electrònic (p. e. SMS, WhatsApp).

ESTANDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

⁃ Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la

seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a

una publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un club

esportiu).

⁃ Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb

activitats i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

⁃ Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu

interès personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i

normes de cortesia i d’etiqueta.

⁃ Escriu informes molt breus en format convencional amb informació

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions,

en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els principals

esdeveniments de forma esquemàtica.

⁃ Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments importants i

experiències personals (p. i. la victòria en una competició); es donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i suggeriments (p. i. es

cancel·len, confirmen o modifiquen una invitació o uns plans), i

s’expressen opinions de manera senzilla.
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⁃ Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de

manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia

bàsiques d’aquest tipus de textos.

6.3 Criteris de qualificació per nivells

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà tot aplicant els percentatges indicats a

continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':

Tasks in class and online tasks, writing tasks and homework,
workbook, attitude towards  the subject

30.00%

Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening)          50.00%
Project and / or oral presentation 20.00%

La professora oferirà lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells

alumnes que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat

d’augmentar fins a +0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si

lliuren la fitxa de lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3. Procediments d'avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació

que els professors tindran en compte són els següents:

 Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre. En cas

d’escenari c es faran de manera telemàtica.

 Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació,

la correcció de les respostes i l'estructura. En cas d’escenari c, no es podrà tenir

en compte aquest instrument d’avaluació com a essencial.

 Treball diari: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà

l'actitud dels alumnes mitjançant l’observació. En cas d’escenari c es farà a nivell
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telemàtic amb les tasques diàries o setmanals dels alumnes.

 Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup o

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els

continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

 Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de

l'alumne en llengua anglesa. Com a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès

dins l’aula.

 Projectes: S'avaluarà la participació i la implicació dels alumnes en els projectes

dels tres trimestres. També s’avaluarà l’exposició oral del projecte. Per a tal fi els

membres de departament disposen d’una rúbrica adequada per al nivell.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc o

aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es farà

avaluació contínua. Si escau, el professora/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera els continguts, es podrà presentar a

un examen de recuperació.

Matèries pendents

Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer

de les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà a principis d’abril.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran
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recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un

nivell superior, quedaran automàticament superats els continguts dels nivells anteriors.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura

pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament

superats els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen

extraordinari el mes d'abril.

6.5 Criteris de promoció

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció i la
titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar
el curs escolar.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A

continuació especificarem quins elements transversals es treballaran en aquest nivell.

- Geografia: canvi poblacional

-Literatura: modalitats textuals

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,

importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

-Informàtica i Tecnologia: xarxes informàtiques.

-Ciutadania: Drets Humans.

- Educació Física : regles dels esports.
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-Geografia : viatges

-Matemàtiques : estadística.

-Història: inmigració al Regne Unit, el dia de la Dona i Sant Jordi.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen

els estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats,

contribueix en primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la

competència en comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en

la llengua primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de

competències variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a

la llengua primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre,

expressar-se, interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i

l’entorn mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria

d’àrees és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix

d’aprenentatge de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica

que ha de servir per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre.

Consegüentment, el currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus

elements constituents. Els continguts necessaris per assolir els estàndards

d’aprenentatge, el grau d’adquisició del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació

descrits com a accions, són considerats continguts competencials; això és, tot allò que

l’estudiant ha de saber de forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu

perfil de competències. El currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat

d’aprendre a aprendre, començant per establir de manera transparent i coherent els

objectius o resultats pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la

llengua estrangera mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per

assolir aquests objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho

mitjançant una profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n
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les conclusions oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més

adient per a cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï

al llarg de la vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de

desenvolupament del perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats

obtinguts amb la reflexió sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al

cultiu de la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb

aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió

lingüística. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud

oberta envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar

l’habilitat per comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una

ciutadania democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària,

responsable i honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per

interactuar eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes

de la comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les

diferències de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les

pràctiques i les idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat

d’enriquiment mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a

totes les parts. Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió

culturals, tant les circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits
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cada vegada més amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una

competència intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears,

la porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la

capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’eseerit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de

complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri

propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món
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de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)

Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenent del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
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oral.
- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
reflecteix sobre una vida saludable).
- Al igual que amb la part científica, també es treballen
texts amb contingut tecnològic, on normalment estan
implicades totes les destreses abans esmentades.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos, Powerpoint,
Canva).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes dins l’aula.

- Utilització del Google Classroom.

- Utilització per part de tots (alumnat i professorat) de les
aplicacions digitals pertinents que ens posem a l’abast
Oxford University Press dins l’aula.

Durant aquest curs aquesta competència és essencial,
especialment en cas d’escenari B i C ja que els alumnes
hauran de treballar de manera telemàtica i fer les tasques
encomanades virtualment.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
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Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuim al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.º

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE
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9.1 Plans d'actuació

Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per

al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als

centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups

d'anglès de més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions. Els grup de 3r PMAR és un grup reduït, de 15 alumnes. Pel fet de ser un

programa especial no té desdoblaments i hi haurà una sola per al grup.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:

- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfassament de dos anys o més. És a

dir, l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura,

però a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més

senzilles però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a

cada sessió. Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per

a elaborar les ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar

2018-2019.

- ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfassament

curricular de dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials

que dificultin l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no

pot seguir les explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en

el nivell del qual està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions
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curriculars significatives. S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular

de l'alumnat. Per a realitzar les ACS es seguiran les pautes del D.O., que

s’especifiquen a continuació:

LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.

 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.

 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.

10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes
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de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o

ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al tutor i des

del departament facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura amb el material i

eines pertinents.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT

-Pendent de confirmació.
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1 ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT (Assignatura: anglès)

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (anglès) I

GRUPS PER PROFESSOR

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

3
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Les reunions de departament es faran els dimecres de 09:00 a 09:50.

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Coordinació de l’auxiliar de conversa.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

● Coordinació de la semipresencialitat a l’escenari b per als alumnes de 3r i 4t

d’ESO

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès. Els desdoblaments es faran de la següent forma en cas d’escenari a:

4
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- a 1r i 2n ESO es faran les sessions en dues professores dins l’aula;

- a 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions;

- als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

1.2.- CONTINGUTS DE 4rt ESO

Els continguts escrits en negreta són els que es consideren essencials.

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS

Continguts

1. Estratègies de comprensió:

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació

essencial, punts principals, detalls rellevants).

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no

verbal.

3. Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

5



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la

satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i

amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i

activitats comercials; alimentació i restauració; transport; llengua

i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies

de la informació i la comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ

Continguts

1.Estratègies de producció:

Planificació

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees

principals i l’estructura bàsica.

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

6
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adequadament i ajustant-se, si escau, als models i fórmules de cada

tipus de text.

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics

— Modificar paraules de significat semblant.

— Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals

— Demanar ajuda.

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el

significat.

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions

facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la

satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

7
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— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del

discurs.

4. Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS

Continguts

1. Estratègies de comprensió:

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació

essencial, punts principals, detalls rellevants).

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la

comprensió d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

8
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— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la

satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del

discurs.

4. Estructures sintàcticodiscursives (final de la secció)

5. Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ

Continguts

1. Estratègies de producció:
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Planificació

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi

de fer eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es

vol dir, etc.).

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.).

Execució

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les

fórmules de cada tipus de text.

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la

satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del

discurs.
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4. Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

5. Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

Estructures sintàcticodiscursives que es treballen a 4t

— Expressió de relacions lògiques: conjunció (not only…but also; both…and);

disjunció (or); oposició/concessió ((not…) but; …, though); causa (because

(of); due to; as); finalitat (to- infinitive; for); comparació (as/not so Adj. as;

less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world);

resultat (so; so that); condició (if; unless); estil indirecte (reported

information, offers, suggestions and commands).

— Relacions temporals (the moment (she left); while).

— Afirmació (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).

— Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. +

Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my

bike!).

— Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance),

nobody, nothing; negative tags; me neither).
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— Interrogació (Wh- questions; aux. questions; What is the book about?;

tags).

— Expressió de temps: passat (past simple and continuous; present perfect;

past perfect); present (simple and continuous present); futur (going to; will;

present simple and continuous + Adv.).

— Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g.

every Sunday morning); used to); incoatiu (be about to); terminatiu (stop –ing).

— Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat

(can; be able); possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat

(must; need; have (got) to); obligació (have (got) to; must; imperative);

permís (may; could; allow); intenció (present continuous).

— Expressió de l’existència (e. g. there could be); l’entitat

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,

reflexive/emphatic, one(s); determiners); la qualitat (e. g. pretty good; much too

expensive).

— Expressió de quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:

e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).

— Expressió d’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance,

motion, direction, origin and arrangement).

— Expressió de temps (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since);

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence

(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency

(e. g. twice/four times a week; daily)).
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 -    Expressió de manera (Adverbs and expression of manner)

2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que

l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i
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transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua

estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions organitzats i

planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la finalitat de possibilitar

l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de manera que els alumnes

adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats lingüístiques,

sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de manera conjunta

per produir i processar textos orals i escrits adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil d’aprenentatge

iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda l’enfocament comunicatiu i

eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta matèria. En l’equació de

l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera intervenen moltes variables:

dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i estils d’aprenentatge, motivació,
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recursos, etc. Les interaccions entre els membres del grup classe han de ser

fonamentalment comunicatives, significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin

l’expressió oral. Atesa la importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica

d’aquesta matèria, l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En

el procés de desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució dels

problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui

significatiu i tengui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser

competencials, assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves

característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries per

saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte d’aprenentatge,

és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions lingüístiques que

acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En aquest sentit el

professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de vista tècnic com

actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua meta sempre que sigui

possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús progressiu de la llengua

estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de

coneixement, per contribuir a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se

adequadament en públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La

motivació és un factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient

aprofitar-la, evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en

el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i

aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de

situacions i estils d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que

aprofiti els avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant
d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a
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través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les
proves escrites de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que sigui

emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge i fer les

activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de fonts i

recursos que tengui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i

semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils d’aprenentatge.

Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de llengües

estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en funció de les

característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i del perfil dels

alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, i també la

seva integració social en el grup classe creant un entorn de treball relaxat. A fi que

l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de programar una àmplia varietat de

tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una estructura i planificació prèvia

susceptible de ser modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics
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Nivell 4t ESO

Llibres de text Títol i ISBN
 Kelly, Paul. Together 4- Student’s book. Oxford University Press.
 (llibre digital)
 Kelly, Paul. Together 4- Workbook. Oxford University Press. Oxford, 2019.

ISBN: 9780194515894
 

Altres recursos: Llibre de lectura obligatòria: Boyne, John. The Boy in the Striped
Pyjamas. Vicens Vives. ISBN: 9780241447420

- Google Clasroom

- Material digital del llibre

- Recursos extra del departament (material fotocopiable)

- Pàgines web
 dictionary.cambridge.org

 www.wordreference.com

 www.collinsdictionary.com

 www.oxfordlearnersdictionaries.com/

 www.perfect-english-grammar.com/

 www.learnenglishteens.britishcouncil.org

 www.agendaweb.org
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4. TEMPORALITZACIÓ

Timing YEAR 4th ESO
1st TERM 2nd TERM 3rd TERM

Unit 0. Introduction
● Let’s know each other
● Security measures
● Introduction to the

subject
● Digital plan

Unit 3. What’s it worth?
(money and marketing: verbs
and nouns, shopping: verbs

and nouns, determiners,
reading an interview- internet

influencers, listening to a
virtual tour, describing and
recommending products,
giving a presentation) )

Unit 6. About me
(Types of people: nouns,

personality and experiences-
adjectives, nouns and verbs,
relative pronouns, reading a
poem, listening to a radio
phone-in, practising an

interview, writing a formal
letter)

Unit 1. Lost and found
(memories, descriptive

adjectives, adverb suffixes,
subject and object questions,

past simple and past
continuous, past perfect,

telling an anecdote, a blog
post about an eventful day,

listening to a podcast)

Unit 4. Feelings
(Emotions: nouns and

adjectives, music and mood:
verbs, expressing possibility
and certainty, ability, advice

and obligation, reading about
an investigation, listening to

four conversations about
music, talking about your

feelings and writing a post on
an advice forum)

Unit 7. On the streets
(Cities: compound nouns,
Buildings and archaeology:
verbs, comparatives and

superlatives, passive: present,
past and future, two online

texts: London sports venues,
a radio show, describing and

comparing photographs,
writing a tourist information

leaflet)

Unit 2. Choices
(making decisions: verbs,
phrases with get, adjective
suffixes, present perfect

simple and continuous, for and
since, present perfect vs. past

simple, reading an article,
talking about a difficult

situation, writing a report on a
survey, listening to three

conversations)

Unit 5. Discovery
(Discovery: nouns and verbs,
life and the universe: nouns,

conditional sentences, reading
about a presentation, listening

to a science podcast, giving
your opinion about a topic,
writing an opinion essay)

Unit 8. The law
(Crime and criminals: nouns,

Reporting speech: verbs,
reported statement,

questions, commands,
requests and offers, a blog

post,  a news report,
dialogue: apologizing,

discussion essay)

Project I Book project Project III

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.
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D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació inicial

dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional l’enfronten.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes i

per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una manera

integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre no adaptat del departament o es preparen

activitats d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte els

nivells de marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes

capacitats), o bé activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions

curriculars no significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els

coneixements del nivell en què es troben o que necessiten reforç (el departament

disposa d'alguns llibres amb els mateixos continguts que s'estan treballant a classe

però adaptats a un nivell més baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan es

faci necessari, es farà una adaptació curricular significativa, que són adaptacions que

s'aparten del currículum i afecten el grau de consecució dels objectius establerts per a

cada etapa. Cal fer constar que si un alumne ha tingut reforç el curs passat, aquest

reforç es mantindrà durant les primeres setmanes de classe. Quan la professora tengui

elements per valorar si aquest alumne continua amb el reforç o adaptació, decidirà si

es continua o no amb aquesta mesura.

Els alumnes de 3r PMAR I 4t PRAQ tenen la possibilitat d’estar a un grup molt reduït on

es pot fer molta feina. Els alumnes de PMAR i PRAQ presenten dues característiques

que fan necessària i possible una atenció individualitzada: el nombre reduït d’alumnes,

com ja s'ha assenyalat, i la homogeneïtat de l’alumnat en quant als seus
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coneixements, habilitats, actituds, aptituds, interessos i realitats socials.

Les professores d’aquests grups donen una atenció individualitzada, amb la qual es

pretén: adequar els ritmes d’aprenentatge a les capacitats de l’alumne, revisar i guiar

el seu treball diari, fomentar el seu rendiment acadèmic al màxim, augmentar la seva

motivació front l’aprenentatge per a obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques

escolars i afavorir el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge,

fent-li responsable del reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats.

S'utilitzarà, especialment amb aquests grups, el treball cooperatiu, ja que al estar

formats per un nombre reduït d’alumnes, els alumnes podran treballar en grup i

desenvolupar actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys.

6. AVALUACIÓ

6.1 Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge

A 4t curs ESO els criteris i els estàndards es divideixen en quatre blocs: bloc de

comprensió de textos orals, bloc de producció de textos orals, bloc de comprensió de

textos escrits i bloc de producció de textos escrits.

Els marcs en negreta es consideraran essencials.

Bloc 1. Comprensió de textos orals

- Identificar el sentit general, la informació essencial, els punts principals i

els detalls més rellevants en textos orals breus o de longitud mitjana,

clarament estructurats, i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics i

articulats a una velocitat mitjana, en un registre formal, informal o neutre, i

que tractin d'aspectes concrets o abstractes de temes generals, sobre

assumptes quotidians en situacions corrents o menys habituals, o sobre els

propis interessos en els àmbits personal, públic, educatiu i

ocupacional/laboral, sempre que les condicions acústiques no distorsionin el

missatge i es pugui tornar a escoltar el que s'ha dit.

-  Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit
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general, la informació essencial, els punts i les idees principals o els detalls

rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits i activitats d'estudi, feina i lleure),

condicions de vida (hàbitat, estructura socioeconòmica), relacions interpersonals

(generacionals, entre homes i dones, en l'àmbit educatiu, ocupacional i institucional),

comportament (postures, expressions facials, ús de la veu, contacte visual, proxèmica)

i convencions socials (actituds, valors).

- Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i repertori dels

seus exponents més comuns, i també patrons discursius d'ús frequüents relatius a

l'organització i l'ampliació o la reestructuració de la informació (p. ex. , nova davant

coneguda; exemplificació, resum).

- Aplicar de la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i

l'organització dels patrons sintàctics i discursius d'ús freqüent en la comunicació oral, i

també els seus signifcats associats.

- Reconèixer lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un

repertori limitat d'expressions i modismes d'ús freqüent quan el context o el

suport visual faciliten la comprensió.

- Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i reconèixer

els significats i les intencions comunicatives generals relacionats amb aquests.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Capta els punts principals i detalls rellevants de missatges enregistrats o de

viva veu, clarament articulats, que contenguin instruccions, indicacions o una

altra informació, fins i tot de tipus tècnic (p. ex., en contestadors automàtics,

o sobre com fer un experiment a classe o com utilitzar una màquina o

dispositiu en l’àmbit ocupacional).
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- Entén el que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i estructurades

(p. ex., a bancs, botigues, hotels, restaurants, transports, centres educatius,

llocs de treball), o menys habituals (p. ex., en una farmàcia, un hospital, en

una comissaria o un organisme públic), si pot demanar confirmació d’alguns

detalls.

- Identifica les idees principals i els detalls rellevants d’una conversa formal o

informal de certa durada entre dos o més interlocutors que té lloc en

presència seva i en la qual es tracten temes coneguts o de caràcter general o

quotidià, quan el discurs està articulat amb claredat i en una varietat

estàndard de la llengua.

- Comprèn, en una conversa informal en què participa, explicacions o

justificacions de punts de vista i opinions sobre diversos assumptes d’interès

personal, quotidians o menys habituals, i també la formulació d’hipòtesis,

l’expressió de sentiments i la descripció d’aspectes abstractes de temes com,

per exemple, la música, el cinema, la literatura o els temes d’actualitat.

- Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la qual participa (p. ex.,

en centres d’estudis o de feina), informació rellevant i detalls sobre

assumptes pràctics relatius a activitats acadèmiques o ocupacionals de

caràcter habitual i predictible, sempre que pugui demanar que se li repeteixi,

o que es reformuli,aclareixi o elabori, alguna cosa del que se li ha dit.

- Distingeix, amb suport visual o escrit, les idees principals i la informació

rellevant en presentacions o xerrades ben estructurades i d’exposició clara

sobre temes coneguts o del seu interès relacionats amb l’àmbit educatiu o

ocupacional (p. ex., sobre un tema acadèmic o de divulgació científica, o una

xerrada sobre la formació professional en altres països).

- Identifica la idea principal i els aspectes significatius de notícies de televisió

clarament articulades quan hi ha suport visual que complementa el discurs, i també
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l’essencial d’anuncis publicitaris, sèries i pel·lícules ben estructurats i articulats amb

claredat, en una varietat estàndard de la llengua, i quan les imatges faciliten la

comprensió.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

- Produir textos breus o de longitud mitjana, tant en conversa cara a cara com

per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre formal, neutre o informal, en

els quals s’intercanvien informació, idees i opinions, es justifiquen de manera

simple però suficient els motius d’accions i plans, i es formulen hipòtesis,

encara que de vegades hi hagi titubejos per cercar expressions, pauses per

reformular i organitzar el discurs i sigui necessari repetir el que s’ha dit per

ajudar l’interlocutor a comprendre alguns detalls.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir textos orals

monològics o dialògics breus o de longitud mitjana, i d’estructura simple i clara,

explotant els recursos de què es disposa i limitant l’expressió a aquests; recorrent,

entre altres, a procediments com la definició simple d’elements per als que no es tenen

les paraules precises, o començant de nou amb una nova estratègia quan falla la

comunicació.

- Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i

convencions socials en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral,

seleccionant i aportant informació necessària i pertinent, ajustant de manera adequada

l’expressió al destinatari, al propòsit comunicatiu, al tema tractat i al canal de

comunicació, i expressant opinions i punts de vista amb la cortesia necessària.

- Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un repertori

d’exponents comuns de les esmentades funcions i els patrons discursius habituals per

iniciar i concloure el text adequadament, organitzar la informació de manera clara,

ampliar-la amb exemples o resumir-la.
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- Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera llengua o

d’altres, sobre un ampli repertori d’estructures sintàctiques comunes, i seleccionar els

elements adequats de coherència i de cohesió textual per organitzar el discurs de

manera senzilla però eficaç.

- Conèixer i utilitzar lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori

limitat d’expressions.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Fa presentacions breus, ben estructurades, assajades prèviament i amb

suport visual (p. ex., PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes

acadèmics o ocupacionals del seu interès, organitzant la informació bàsica de

manera coherent, explicant les idees principals breument i amb claredat i

responent a preguntes senzilles dels oients articulades de manera clara i a

velocitat mitjana.

- Es desenvolupa adequadament en situacions quotidianes i menys habituals

que poden sorgir durant un viatge o una estada a altres països per motius

personals, educatius o ocupacionals (transport, allotjament, menjades, compres,

estudis, feina, relacions amb les autoritats, salut, lleure), i sap sol·licitar atenció,

informació, ajuda o explicacions, i fer una reclamació o una gestió formal de manera

senzilla però correcta i adequada al context.

- Participa adequadament en converses informals cara a cara o per telèfon o

altres mitjans tècnics, sobre assumptes quotidians o menys habituals, en les quals

intercanvia informació i expressa i justifica breument opinions i punts de vista; narra i

descriu de forma coherent fets ocorreguts en el passat o plans de futur reals o

inventats; formula hipòtesis; fa suggeriments; demana i dóna indicacions o

instruccions amb cert detall; expressa i justifica sentiments, i descriu aspectes

concrets i abstractes de temes com,per exemple, la música, el cinema, la literatura o

els temes d’actualitat.
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- Pren part en converses formals, entrevistes i reunions de caràcter acadèmic o

ocupacional, sobre temes habituals en aquests contextos, intercanviant informació

pertinent sobre fets concrets, demanant i donant instruccions o solucions a problemes

pràctics, plantejant els seus punts de vista de manera senzilla i amb claredat, i raonant

i explicant breument i de manera coherent les seves accions, opinions i plans.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

- Identificar la informació essencial, els punts més rellevants i els detalls

importants en textos, tant en format imprès com en suport digital, breus o de

longitud mitjana i ben estructurats escrits en un registre formal, informal o

neutre, que tractin d’assumptes quotidians o menys habituals, de temes

d’interès o rellevants per als propis estudis, ocupació o feina i que contenguin

estructures i un lèxic d’ús comú, tant de caràcter general com més específic.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió

del sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals o els

detalls rellevants del text.

- Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes sociolingüístics relatius

a la vida quotidiana (hàbits i activitats d’estudi, feina i lleure), condicions de vida

(hàbitat, estructura socioeconòmica), relacions interpersonals (generacionals, o en

l’àmbit educatiu, ocupacional i institucional) i convencions socials (actituds, valors), i

també els aspectes culturals generals que permetin comprendre informació i idees

presents en el text (p. ex., de caràcter històric o literari).

- Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori

dels seus exponents més comuns, i també patrons discursius d’ús freqüent relatius a

l’organització i ampliació o reestructuració de la informació (p. ex., nova davant

coneguda; exemplificació; resum).

- Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i l’organització
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d’estructures sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació escrita, i també els seus

significats associats (p. ex., una estructura interrogativa per expressar sorpresa).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un

repertori limitat d’expressions i modismes d’ús freqüent quan el context o el

suport visual faciliten la comprensió.

- Reconèixer les principals convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de

puntuació, i també abreviatures i símbols d’ús comú i més específic (p. ex., &, ¥), i els

seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Identifica informació rellevant en instruccions detallades sobre l’ús

d’aparells, dispositius o programes informàtics, i sobre la realització

d’activitats i normes de seguretat o de convivència (p. ex., en un

esdeveniment cultural, en una residència d’estudiants o en un context

ocupacional).

- Entén el sentit general, els punts principals i informació rellevant d’anuncis i

comunicacions de caràcter públic, institucional o corporatiu i clarament

estructurats, relacionats amb assumptes del seu interès personal, acadèmic o

ocupacional (p. ex., sobre lleure, cursos, beques, ofertes de treball).

- Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent-hi fòrums

en línia o blocs, en la qual es descriuen amb cert detall fets i experiències,

impressions i sentiments; es narren fets i experiències, reals o imaginaris, i

s’intercanvien informació, idees i opinions sobre aspectes tant abstractes com

concrets de temes generals, coneguts o del seu interès.

- Entén prou de cartes, faxos o correus electrònics de caràcter formal, oficial o

institucional per poder reaccionar en conseqüència (p. ex., si se li sol·liciten documents

per a una estada d’estudis a l’estranger).
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- Localitza amb facilitat informació específica de caràcter concret en textos periodístics

en qualsevol suport, ben estructurats i d’extensió mitjana, com ara notícies; reconeix

idees significatives d’articles divulgatius senzills, i identifica les conclusions principals

en textos de caràcter clarament argumentatiu, sempre que pugui rellegir les seccions

difícils.

- Entén informació específica de caràcter concret en pàgines web i altres materials de

referència o consulta clarament estructurats (p. ex., enciclopèdies, diccionaris,

monografies, presentacions) sobre temes relatius a matèries acadèmiques o

assumptes ocupacionals relacionats amb la seva especialitat o amb els seus interessos.

- Comprèn els aspectes generals i els detalls més rellevants de textos de ficció

i textos literaris contemporanis breus, ben estructurats i en una variant

estàndard de la llengua, en els quals l’argument és lineal i pot seguir-se sense

dificultat, i els personatges i les seves relacions es descriuen de manera clara

i senzilla.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

- Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus o de longitud mitjana,

coherents i d’estructura clara, sobre temes d’interès personal, o assumptes

quotidians o menys habituals, en un registre formal, neutre o informal,

utilitzant adequadament els recursos de cohesió, les convencions

ortogràfiques i els signes de puntuació més comuns, i mostrant un control

raonable d’expressions, estructures i un lèxic d’ús freqüent, tant de caràcter

general com més específic dins la pròpia àrea d’especialització o d’interès.

- Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per elaborar textos

escrits breus o de mitjana longitud, p. ex., refrassejant estructures a partir d’altres

textos de característiques i propòsits comunicatius similars, o redactant esborranys

previs.
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- Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i

sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i convencions socials en els

àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral, seleccionant i aportant

informació necessària i pertinent, ajustant de manera adequada l’expressió al

destinatari, al propòsit comunicatiu, al tema tractat i al suport textual, i expressant

opinions i punts de vista amb la cortesia necessària.

- Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un repertori

d’exponents comuns de les esmentades funcions i els patrons discursius habituals per

iniciar i concloure el text escrit adequadament, organitzar la informació de manera

clara, ampliar-la amb exemples o resumir-la.

- Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera llengua o

altres, sobre un ampli repertori d’estructures sintàctiques comunes, i seleccionar els

elements adequats de coherència i de cohesió textual per organitzar el discurs de

manera senzilla però eficaç.

- Conèixer i utilitzar lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un repertori

limitat d’expressions i modismes d’ús freqüent.

- Utilitzar les convencions ortogràfiques, de puntuació i de format més freqüents amb

raonable correcció de manera que es comprengui el missatge, encara que pot donar-se

alguna influència de la primera o d’altres llengües; saber emprar els recursos bàsics de

processament de textos per corregir els errors ortogràfics dels textos que es

produeixen en format electrònic, i adaptar-se a les convencions comunes d’escriptura

de textos en Internet (p. ex., abreviacions o altres en xats).

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

- Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva

formació, ocupació, interessos o aficions (p. ex., per subscriure’s a una
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publicació digital, matricular-se en un taller o associar-se a un club esportiu).

- Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els quals es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats

i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

- Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. ex., a Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès

personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de

cortesia i de l’etiqueta.

- Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla i

rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits

acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones,

objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma

esquemàtica.

- Escriu correspondència personal en la qual s’estableix i manté el contacte

social (p. ex., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es

descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències

personals (p. ex., la victòria en una competició); es donen instruccions, es

fan i accepten oferiments i suggeriments (p. ex., es cancel·len, confirmen o

modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera

senzilla.

- Escriu correspondència formal bàsica i breu, adreçada a institucions públiques o

privades o entitats comercials, per sol·licitar o donar la informació requerida de

manera senzilla i observant

6.2 Criteris de qualificació
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La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà tot aplicant els percentatges indicats a

continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':

Tasks in class and online tasks, writing tasks and homework,
workbook, attitude towards  the subject

10.00%

Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening)          70.00%
Project and / or oral presentation 20.00%

 

Cal assenyalar que als exàmens (tests), es considerarà que l’alumne ha superat la

prova quan respongui a un 60% de les respostes correctament. Consideram que un

alumne assoleix les competències bàsiques una vegada supera les proves amb un 60%

de respostes correctes. A més, a totes les titulacions oficials de llengües estrangeres

s’exigeix un 60%, o més, per obtenir una acreditació.

Les professores oferiran lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells alumnes

que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat d’augmentar fins a

+0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si lliuren la fitxa de

lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3. Procediments d'avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que els

professors tindran en compte són els següents:

 Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre. En cas

d’escenari c es faran de manera telemàtica.

 Treball diari: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà

l'actitud dels alumnes mitjançant l’observació.En cas d’escenari c, no es podrà

tenir en compte aquest instrument d’avaluació com a essencial.

Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup
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individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els

continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

 Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe, les intervencions de

l'alumne en llengua anglesa i l’exposició oral del projecte (veure Projectes). Com

a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès dins l’aula.

 Projectes: S'avaluarà la participació i la implicació dels alumnes en el projecte

dels trimestres en què es desenvolupi. També s’avaluarà l’exposició oral d’aquest

projecte. Per a tal fi els membres de departament disposen d’una rúbrica

adequada al nivell.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció i la
titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar
el curs escolar.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc o

aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es farà

avaluació contínua. Si escau, el professora/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera els continguts, es podrà presentar a

un examen de recuperació.

Matèries pendents
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Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer

de les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà a finals de març.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran

recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un

nivell superior, quedaran automàticament superats els continguts dels nivells anteriors.

Per aquells alumnes que tenguin l’assignatura pendent, les professores els facilitaran un

document amb exercicis que es penjarà al classroom del curs actual.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura

pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament

superats els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen

extraordinari el mes d'abril.

6.5 Criteris de titulació

Veure acord de claustre a la PGA.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A continuació

especificarem quins elements transversals que es treballaran a 4t ESO.

- Informàtica: noves aplicacions per a l'educació/ efectes de la tecnologia. En cas

d’escenari c, no es podrà tenir en compte aquest instrument d’avaluació com a

essencial.

- Història: la història de la publicitat, el dia de la Dona i Sant Jordi
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- Biologia: els animals i aspectes de salut (pandèmia, nutrició). Es participarà al

projecte transversal ‘Serra de Tramuntana’  i al projecte SOCLIMPACT/VENOM.

- Educació Física: salut i esports

- Literatura: Robert Graves

- Valors ètics: ciutadania, símbols d’identitat

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,

importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

El departament de Llengües Estrangeres participa amb alguns alumnes de 4t ESO al

projecte ERASMUS que ha presentat el centre, juntament amb altres centres europeus.
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8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats, contribueix en

primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la competència en

comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en la llengua

primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de competències

variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a la llengua

primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre, expressar-se,

interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn

mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria d’àrees

és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix d’aprenentatge

de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica que ha de servir

per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre. Consegüentment, el

currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus elements constituents.

Els continguts necessaris per assolir els estàndards d’aprenentatge, el grau d’adquisició

del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació descrits com a accions, són

considerats continguts competencials; això és, tot allò que l’estudiant ha de saber de

forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu perfil de competències. El

currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre,

començant per establir de manera transparent i coherent els objectius o resultats

pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la llengua estrangera

mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests

objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una
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profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions

oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a

cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la

vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del

perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu de

la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb

aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió lingüística.

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat per

comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una ciutadania

democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària, responsable i

honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes de la

comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les diferències
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de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les

idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat d’enriquiment

mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a totes les parts.

Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió culturals, tant les

circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits cada vegada més

amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una competència

intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la

capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de

complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri
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propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món

de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES CLAU A LES MATÈRIES

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)

Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenet del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
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Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.
- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
reflecteix sobre una vida saludable).
- Al igual que amb la part científica, també es treballen
texts amb contingut tecnològic, on normalment estan
implicades totes les destreses abans esmentades.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines.
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos i Powerpoint).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes o ordinadors dins l’aula als
nivells on es faci ús d’aquestes eines.

-Utilització del google classroom.

- Per part del professorat, utilització de l’aplicació digital
d’Oxford University Press dins l’aula.

-Durant aquest curs aquesta competència és essencial,
especialment en cas d’escenari B i C ja que els alumnes
hauran de treballar de manera telemàtica i fer les tasques
encomanades virtualment.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
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són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi pels problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

- Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
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Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuim al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1 Plans d'actuació

Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups d'anglès de

més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions.

Els grups de 3r PMAR i 4t ESO PRAQ tindrà una sola professora, però al ésser un grup

reduït, es podran atendre les necessitats dels alumnes d’una manera individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
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Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:

- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfasament de dos anys o més. És a dir,

l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura, però

a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més senzilles

però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a cada sessió.

Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per a elaborar les

ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2018-2019.

ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfasament curricular de

dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials que dificultin

l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no pot seguir les

explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en el nivell del qual

està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions curriculars significatives.

S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular de l'alumnat. Per a realitzar

les ACS es seguiran les pautes del D.O. , que s’especifiquen a continuació:

LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.
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 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.

 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.

10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes

de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o

ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al tutor i des

del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura, les

professores posaran totes les eines pertinents a l’abast de l’alumne.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en
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quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica a través del classroom.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT a

4t ESO

- Participació al projecte Soclimpact.

- Participació programa EOIES

- Sortida de teatre en anglès.
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0. PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

0.1 ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT (Assignatura: anglès)

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (anglès) I

GRUPS PER PROFESSOR

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 08:55 a 09:50.
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Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per alumnes amb necessitats educatives

especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament de

Llengües Estrangeres.

● Programa EOIES.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

● Coordinació de la semipresencialitat a l’escenari b per als alumnes de 3r i 4t

d’ESO

● Coordinació de la metodologia, continguts i criteris a 3r PMAR i 4t PRAQ

Per altra banda, el departament de Llengües Estrangeres anirà coordinat per nivells.

Cada grup d'ESO, tal i com estableix el Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, tindrà dues professores

d'anglès.  Els desdoblaments es faran de la següent forma en cas d’escenari a:

- a 1r i 2n ESO es faran les sessions en dues professores dins l’aula;
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- a 3r i 4t ESO es faran desdoblaments reals a totes les sessions.

- als grups de 4t A, 3r PMAR i 4t PRAQ no es fan desdoblaments ja que són grups

reduïts.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen els continguts essencials en negreta.

1.2.- CONTINGUTS

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS

Continguts

Estratègies de comprensió:

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.
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— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ

Continguts

Estratègies de producció:

Planificació

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees

principals i l’estructura bàsica.

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo

adequadament i ajustant-se, si escau, als models i fórmules de cada
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tipus de text.

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments

lingüístics, paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics

— Modificar paraules de significat semblant.

— Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals

— Demanar ajuda.

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el

significat.

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions

facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.
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— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS

Continguts

Estratègies de comprensió:

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació

essencial, punts principals, detalls rellevants).

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció
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d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

Estructures sintàcticodiscursives (final de la secció)

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ

Continguts

Estratègies de producció:

Planificació

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i

comunicatives a fi de fer eficaçment la tasca (repassar què se sap

sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.).

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús
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d’un diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.)

Execució

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules

de cada tipus de text.

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

Funcions comunicatives:

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

Estructures sintacticodiscursives (final de la secció)

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi
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ambient, clima i entorn natural; tecnologies de la informació i la

comunicació.

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

Estructures sintàcticodiscursives que es treballen a 4t ESO PRAQ

— Expressió de relacions lògiques: conjunció (not only…but also; both…and);

disjunció (or); oposició/concessió ((not…) but; …, though); causa (because

(of); due to; as); finalitat (to- infinitive; for); comparació (as/not so Adj. as;

less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world);

resultat (so; so that); condició (if; unless); estil indirecte (reported information, offers,

suggestions and commands).

— Relacions temporals (the moment (she left); while).

— Afirmació (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).

— Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. +

Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my

bike!).

— Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody,

nothing; negative tags; me neither).

— Interrogació (Wh- questions; aux. questions; What is the book about?; tags).

— Expressió de temps: passat (past simple and continuous; present perfect; past

perfect); present (simple and continuous present); futur (going to; will; present

simple and continuous + Adv.).

— Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past
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simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every

Sunday morning); used to); incoatiu (be about to); terminatiu (stop –ing).

— Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can;

be able); possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need;

have (got) to); obligació (have (got) to; must; imperative); permís (may; could;

allow); intenció (present continuous).

— Expressió de l’existència (e. g. there could be); l’entitat

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,

one(s); determiners); la qualitat (e. g. pretty good; much too expensive).

— Expressió de quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:

e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).

— Expressió d’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance,

motion, direction, origin and arrangement).

— Expressió de temps (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since);

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first,

second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g.

twice/four times a week; daily)).

 - Expressió de manera (Adverbs and expression of manner)

2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex , “Primera Llengua Estrangera ESO”, al Decret

34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), assenyala que
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l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, en aquesta etapa tindrà els

objectius següents:

1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions

comunicatives variades.

2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert

nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

correcta interacció amb els altres.

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n

informació general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació,

d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes

i amb recursos adequats de cohesió i coherència.

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica,

lèxic, estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita.

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular

dins l’aula.

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a

l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua
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estrangera.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses

evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la

pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

3.1 Mètodes i propostes metodològiques

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions organitzats i

planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la finalitat de possibilitar

l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de manera que els alumnes

adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats lingüístiques,

sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de manera conjunta

per produir i processar textos orals i escrits adequats als contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil d’aprenentatge

iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda l’enfocament comunicatiu i

eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta matèria. En l’equació de

l’aprenentatge i l'adquisició d’una llengua estrangera intervenen moltes variables:

dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i estils d’aprenentatge, motivació,

recursos, etc. Les interaccions entre els membres del grup classe han de ser

fonamentalment comunicatives, significatives, autèntiques, motivadores i que estimulin

l’expressió oral. Atesa la importància atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica

d’aquesta matèria, l’aprenentatge basat en tasques resulta especialment rellevant. En

el procés de desenvolupament de la tasca programada la capacitat comunicativa de

l’aprenent es desprèn de forma natural de les activitats implícites en la resolució dels

problemes presentats i la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui

significatiu i tengui efectes a llarg termini, aquestes activitats han de ser

competencials, assequibles i estimulants per a cada grup depenent de les seves
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característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries per

saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte d’aprenentatge,

és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions lingüístiques que

acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En aquest sentit el

professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de vista tècnic com

actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua meta sempre que sigui

possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús progressiu de la llengua

estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la precisió en els primers nivells de

coneixement, per contribuir a desenvolupar en els alumnes la capacitat d’expressar-se

adequadament en públic amb estratègies pròpies d’aquest context comunicatiu. La

motivació és un factor essencial en la consecució d’aquest objectiu; és convenient

aprofitar-la, evitant interrompre el procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels

objectius programats o l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en

el moment adequat, com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i

aprendre. Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de

situacions i estils d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que

aprofiti els avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc

o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes

compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el

corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats

avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la

malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que sigui

emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge i fer les

activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de fonts i

recursos que tengui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i
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semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils d’aprenentatge.

Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de llengües

estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en funció de les

característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i del perfil dels

alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, i també la

seva integració social en el grup classe creant un entorn de treball relaxat. A fi que

l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de programar una àmplia varietat de

tasques distribuïdes temporalment d’acord amb una estructura i planificació prèvia

susceptible de ser modificada depenent del desenvolupament de la sessió.

3.2. Materials i recursos

Materials didàctics

Nivell 4t ESO PRAQ

Llibre de text Títol i ISBN

 Teamwork 3- Student’s book. Burlington books. (digital book)

 Teamwork 3- Workbook (paper book)- Burlington book-
978-9925-30-470-7

 

Altres recursos:

un llibre de

lectura del

departament

Dossiers, classroom, blocs, pàgina web...

Material digital del llibre

Recursos extra del departament (material fotocopiable)
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que agafaran en

préstec els

alumnes

(opcional)

Pàgines web

 dictionary.cambridge.org

 www.wordreference.com

 www.collinsdictionary.com

 www.oxfordlearnersdictionaries.com/

 www.perfect-english-grammar.com/

 www.learnenglishteens.britishcouncil.org

 www.agendaweb.org

4. TEMPORALITZACIÓ

Timing CURS 4th ESO PRAQ
1st TERM 2nd TERM 3rd TERM

Unit 0. Introduction
● Let’s know each other
● Security measures
● Introduction to the

subject
● Digital plan

Unit 1. Material world (fashion
shopping, articles and quantifiers,

fashion tips, a lesson about
different fashions, a radio

programme about a shopping
problem, describing clothes, a

review of a shop)

Unit 4. Showtime (music, verbs,
past simple, a rising star, a

magazine article, descriptions of
musical experiences,

conversations, making and
responding to suggestions,

describing a past event, an e-mail
about an event)

Unit 7. Looking forward
(Animals, health, future tenses,
conditional tenses, a magazine

article, a guessing game, a
lecture about the history of

medicine, describing an animal,
an essay about the future)

Unit 2. Time out (sport and
films, present simple and present

continuous, a page from a TV
guide, an interview with a
footballer, booking a flight,

expressing likes and dislikes, a
film review)

Unit 5. On the dark side
(travel, crime, past continuous
and past simple, an e-mail, a

phone conversation, expressing
preferences, discussing a crime, a

holiday blog entry)

Unit 8. People in action
(verbs, journeys, present perfect

simple, time expressions, a
magazine article, a description of
an adventure, reporting on a trip,

a biography)

Unit 3. Amazing powers
(adjectives verbs, comparison of
adjectives, a letter to the editor,
a webpage, a discussion about a

film, talking about yourself, a
description of a character)

Unit 6. Body and mind (parts of
the body, food and nutrition,

modal verbs, an internet article, a
museum tour, planning a class

trip, asking and giving for advice,
a letter of advice)
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Project 1 Project 2 Project 3

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.

D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació inicial

dels alumnes per a saber d’on hem de partir. Es important saber en quin nivell

d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional i

motivacional l’enfronten. La unitat 0 es durà a terme durant les dues primeres

setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes i

per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una manera

integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Els alumnes de 4t ESO PRAQ tenen la possibilitat d’estar a un grup molt reduït

d’alumnes. Per aquesta raó es pot fer molta feina amb ells, reben atenció

individualitzada a totes les sessions i es poden resoldre els dubtes més fàcilment.

Donant a l’alumne una atenció individualitzada es pretén: adequar els ritmes

d’aprenentatge a les capacitats de l’alumne, revisar i guiar el seu treball diari,

fomentar el seu rendiment acadèmic al màxim, augmentar la seva motivació front

l’aprenentatge per a obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques escolars i

afavorir el procés de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge, fent-li

responsable del reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats.

S'utilitzarà, especialment amb aquests grups, el treball cooperatiu, ja que al estar

formats per un nombre reduït d’alumnes, els alumnes podran treballar en grup i

desenvolupar actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys.
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Tot i que es considera un grup homogeni pel que fa al nivell, si la professora detecta un

desnivell o que considera que algun alumne té uns coneixements més alts o més

baixos de la llengua estrangera, es prepararan activitats d'ampliació, en cas de què es

tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin superiors als necessaris del nivell

pertinent (normalment es prepara per a aquells alumnes nadius que llegeixen qualque

llibre no adaptat del departament o es preparen activitats d'un nivell més alt d'acord

amb els seus coneixements tenint en compte els nivells de marc de referència

europeu, o també per a aquells alumnes d'altes capacitats), o bé activitats de reforç

(adaptació d'accés al currículum o adaptacions curriculars no significativa), per a

aquells alumnes que no tenen adquirits els coneixements del nivell en què es troben o

que necessiten reforç (el departament disposa d'alguns llibres amb els mateixos

continguts que s'estan treballant a classe però adaptats a un nivell més baix i

presentats d'una manera molt senzilla).

6. AVALUACIÓ

6.1 Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge

Els criteris i els estàndards es divideixen en quatre blocs: bloc de comprensió de textos

orals, bloc de producció de textos orals, bloc de comprensió de textos escrits i bloc de

producció de textos escrits.

A continuació s’assenyalen els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge

avaluables essencials en negreta. Aquests criteris es tindran en compte els tres

escenaris per a avaluar els alumnes.

Bloc 1. Comprensió de textos orals

- Identificar el sentit general, la informació essencial, els punts principals i

els detalls més rellevants en textos orals breus o de longitud mitjana,

clarament estructurats, i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics i

articulats a una velocitat mitjana, en un registre formal, informal o neutre, i

que tractin d'aspectes concrets o abstractes de temes generals, sobre

assumptes quotidians en situacions corrents o menys habituals, o sobre els

propis interessos en els àmbits personal, públic, educatiu i
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ocupacional/laboral, sempre que les condicions acústiques no distorsionin el

missatge i es pugui tornar a escoltar el que s'ha dit.

-  Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del

sentit

general, la informació essencial, els punts i les idees principals o els detalls

rellevants del text.

- Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits i activitats d'estudi, feina

i lleure), condicions de vida (hàbitat, estructura socioeconòmica), relacions

interpersonals (generacionals, entre homes i dones, en l'àmbit educatiu,

ocupacional i institucional), comportament (postures, expressions facials, ús

de la veu, contacte visual, proxèmica) i convencions socials (actituds, valors).

- Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i

repertori dels seus exponents més comuns, i també patrons discursius d'ús

frequüents relatius a l'organització i l'ampliació o la reestructuració de la

informació (p. ex. , nova davant coneguda; exemplificació, resum).

- Aplicar de la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i

l'organització dels patrons sintàctics i discursius d'ús freqüent en la

comunicació oral, i també els seus significats associats.

- Reconèixer lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un

repertori limitat d'expressions i modismes d'ús freqüent quan el context o el

suport visual faciliten la comprensió.

- Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i reconèixer

els signifcats i les intencions comunicatives generals relacionals amb aquests.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Capta els punts principals i detalls rellevants de missatges enregistrats o de
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viva veu, clarament articulats, que continguin instruccions, indicacions o una

altra informació, fins i tot de tipus tècnic (p. ex., en contestadors automàtics,

o sobre com fer un experiment a classe o com utilitzar una màquina o

dispositiu en l’àmbit ocupacional).

- Entén el que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i estructurades

(p. ex., a bancs, botigues, hotels, restaurants, transports, centres educatius,

llocs de treball), o menys habituals (p. ex., en una farmàcia, un hospital, en

una comissaria o un organisme públic), si pot demanar confirmació d’alguns

detalls.

- Identifica les idees principals i els detalls rellevants d’una conversa formal o informal

de certa durada entre dos o més interlocutors que té lloc en presència seva i en la qual

es tracten temes coneguts o de caràcter general o quotidià, quan el discurs està

articulat amb claredat i en una varietat estàndard de la llengua.

- Comprèn, en una conversa informal en què participa, explicacions o

justificacions de punts de vista i opinions sobre diversos assumptes d’interès

personal, quotidians o menys habituals, i també la formulació d’hipòtesis,

l’expressió de sentiments i la descripció d’aspectes abstractes de temes com,

per exemple, la música, el cinema, la literatura o els temes d’actualitat.

- Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la qual participa (p. ex., en

centres d’estudis o de feina), informació rellevant i detalls sobre assumptes pràctics

relatius a activitats acadèmiques o ocupacionals de caràcter habitual i predictible,

sempre que pugui demanar que se li repeteixi, o que es reformuli,aclareixi o elabori,

alguna cosa del que se li ha dit.

- Distingeix, amb suport visual o escrit, les idees principals i la informació

rellevant en presentacions o xerrades ben estructurades i d’exposició clara

sobre temes coneguts o del seu interès relacionats amb l’àmbit educatiu o

ocupacional (p. ex., sobre un tema acadèmic o de divulgació científica, o una

xerrada sobre la formació professional en altres països).
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- Identifica la idea principal i els aspectes significatius de notícies de televisió

clarament articulades quan hi ha suport visual que complementa el discurs, i també

l’essencial d’anuncis publicitaris, sèries i pel·lícules ben estructurats i articulats amb

claredat, en una varietat estàndard de la llengua, i quan les imatges faciliten la

comprensió.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

- Produir textos breus o de longitud mitjana, tant en conversa cara a cara com

per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre formal, neutre o informal, en

els quals s’intercanvien informació, idees i opinions, es justifiquen de manera

simple però suficient els motius d’accions i plans, i es formulen hipòtesis,

encara que de vegades hi hagi titubejos per cercar expressions, pauses per

reformular i organitzar el discurs i sigui necessari repetir el que s’ha dit per

ajudar l’interlocutor a comprendre alguns detalls.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir textos

orals monològics o dialògics breus o de longitud mitjana, i d’estructura simple

i clara, explotant els recursos de què es disposa i limitant l’expressió a

aquests; recorrent, entre altres, a procediments com la definició simple

d’elements per als que no es tenen les paraules precises, o començant de nou

amb una nova estratègia quan falla la comunicació.

- Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i

convencions socials en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral,

seleccionant i aportant informació necessària i pertinent, ajustant de manera adequada

l’expressió al destinatari, al propòsit comunicatiu, al tema tractat i al canal de

comunicació, i expressant opinions i punts de vista amb la cortesia necessària.

- Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un

repertori d’exponents comuns de les esmentades funcions i els patrons

22



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

discursius habituals per iniciar i concloure el text adequadament, organitzar

la informació de manera clara, ampliar-la amb exemples o resumir-la.

- Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera

llengua o d’altres, sobre un ampli repertori d’estructures sintàctiques

comunes, i seleccionar els elements adequats de coherència i de cohesió

textual per organitzar el discurs de manera senzilla però eficaç.

- Conèixer i utilitzar lèxic oral d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i

un repertori limitat d’expressions.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Fa presentacions breus, ben estructurades, assajades prèviament i amb

suport visual (p. ex., PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes

acadèmics o ocupacionals del seu interès, organitzant la informació bàsica de

manera coherent, explicant les idees principals breument i amb claredat i

responent a preguntes senzilles dels oients articulades de manera clara i

velocitat mitjana.

- Es desenvolupa adequadament en situacions quotidianes i menys habituals que

poden sorgir durant un viatge o una estada a altres països per motius personals,

educatius o ocupacionals (transport, allotjament, menjades, compres, estudis, feina,

relacions amb les autoritats, salut, lleure), i sap sol·licitar atenció, informació, ajuda o

explicacions, i fer una reclamació o una gestió formal de manera senzilla però correcta

i adequada al context.

- Participa adequadament en converses informals cara a cara o per telèfon o altres

mitjans tècnics, sobre assumptes quotidians o menys habituals, en les quals

intercanvia informació i expressa i justifica breument opinions i punts de vista; narra i

descriu de forma coherent fets ocorreguts en el passat o plans de futur reals o

inventats; formula hipòtesis; fa suggeriments; demana i dóna indicacions o

instruccions amb cert detall; expressa i justifica sentiments, i descriu aspectes
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concrets i abstractes de temes com,per exemple, la música, el cinema, la literatura o

els temes d’actualitat.

- Pren part en converses formals, entrevistes i reunions de caràcter acadèmic o

ocupacional, sobre temes habituals en aquests contextos, intercanviant informació

pertinent sobre fets concrets, demanant i donant instruccions o solucions a problemes

pràctics, plantejant els seus punts de vista de manera senzilla i amb claredat, i raonant

i explicant breument i de manera coherent les seves accions, opinions i plans.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

- Identificar la informació essencial, els punts més rellevants i els detalls

importants en textos, tant en format imprès com en suport digital, breus o de

longitud mitjana i ben estructurats escrits en un registre formal, informal o

neutre, que tractin d’assumptes quotidians o menys habituals, de temes

d’interès o rellevants per als propis estudis, ocupació o feina i que contenguin

estructures i un lèxic d’ús comú, tant de caràcter general com més específic.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió

del sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals o els

detalls rellevants del text.

- Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes sociolingüístics relatius

a la vida quotidiana (hàbits i activitats d’estudi, feina i lleure), condicions de vida

(hàbitat, estructura socioeconòmica), relacions interpersonals (generacionals, o en

l’àmbit educatiu, ocupacional i institucional) i convencions socials (actituds, valors), i

també els aspectes culturals generals que permetin comprendre informació i idees

presents en el text (p. ex., de caràcter històric o literari).

- Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori

dels seus exponents més comuns, i també patrons discursius d’ús freqüent relatius a

l’organització i ampliació o reestructuració de la informació (p. ex., nova davant

coneguda; exemplificació; resum).
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- Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i

l’organització d’estructures sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació

escrita, i també els seus significats associats (p. ex., una estructura

interrogativa per expressar sorpresa).

- Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i un

repertori limitat d’expressions i modismes d’ús freqüent quan el context o el

suport visual faciliten la comprensió.

- Reconèixer les principals convencions de format, tipogràfiques,

ortogràfiques i de puntuació, i també abreviatures i símbols d’ús comú i més

específic (p. ex., &, ¥), i els seus significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Identifica informació rellevant en instruccions detallades sobre l’ús

d’aparells, dispositius o programes informàtics, i sobre la realització

d’activitats i normes de seguretat o de convivència (p. ex., en un

esdeveniment cultural, en una residència d’estudiants o en un context

ocupacional).

- Entén el sentit general, els punts principals i informació rellevant d’anuncis i

comunicacions de caràcter públic, institucional o corporatiu i clarament

estructurats, relacionats amb assumptes del seu interès personal, acadèmic o

ocupacional (p. ex., sobre lleure, cursos, beques, ofertes de treball).

- Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent-hi fòrums

en línia o blocs, en la qual es descriuen amb cert detall fets i experiències,

impressions i sentiments; es narren fets i experiències, reals o imaginaris, i

s’intercanvien informació, idees i opinions sobre aspectes tant abstractes com

concrets de temes generals, coneguts o del seu interès.
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- Entén prou de cartes, faxos o correus electrònics de caràcter formal, oficial o

institucional per poder reaccionar en conseqüència (p. ex., si se li sol·liciten documents

per a una estada d’estudis a l’estranger).

- Localitza amb facilitat informació específica de caràcter concret en textos

periodístics en qualsevol suport, ben estructurats i d’extensió mitjana, com

ara notícies glossades; reconeix idees significatives d’articles divulgatius

senzills, i identifica les conclusions principals en textos de caràcter clarament

argumentatiu, sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

- Entén informació específica de caràcter concret en pàgines web i altres

materials de referència o consulta clarament estructurats (p. ex.,

enciclopèdies, diccionaris, monografies, presentacions) sobre temes relatius a

matèries acadèmiques o assumptes ocupacionals relacionats amb la seva

especialitat o amb els seus interessos.

- Comprèn els aspectes generals i els detalls més rellevants de textos de ficció

i textos literaris contemporanis breus, ben estructurats i en una variant

estàndard de la llengua, en els quals l’argument és lineal i pot seguir-se sense

dificultat, i els personatges i les seves relacions es descriuen de manera clara

i senzilla.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

- Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus o de longitud mitjana,

coherents i d’estructura clara, sobre temes d’interès personal, o assumptes

quotidians o menys habituals, en un registre formal, neutre o informal,

utilitzant adequadament els recursos de cohesió, les convencions

ortogràfiques i els signes de puntuació més comuns, i mostrant un control

raonable d’expressions, estructures i un lèxic d’ús freqüent, tant de caràcter

general com més específic dins la pròpia àrea d’especialització o d’interès.

- Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per elaborar
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textos escrits breus o de mitjana longitud, p. ex., refrasejant estructures a

partir d’altres textos de característiques i propòsits comunicatius similars, o

redactant esborranys previs.

- Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i

sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i convencions

socials en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional/laboral,

seleccionant i aportant informació necessària i pertinent, ajustant de manera

adequada l’expressió al destinatari, al propòsit comunicatiu, al tema tractat i

al suport textual, i expressant opinions i punts de vista amb la cortesia

necessària.

- Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant un

repertori d’exponents comuns de les esmentades funcions i els patrons

discursius habituals per iniciar i concloure el text escrit adequadament,

organitzar la informació de manera clara, ampliar-la amb exemples o

resumir-la.

- Mostrar un bon control, encara que amb alguna influència de la primera

llengua o altres, sobre un ampli repertori d’estructures sintàctiques comunes,

i seleccionar els elements adequats de coherència i de cohesió textual per

organitzar el discurs de manera senzilla però eficaç.

- Conèixer i utilitzar lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i

un repertori limitat d’expressions i modismes d’ús freqüent.

- Utilitzar les convencions ortogràfiques, de puntuació i de format més

freqüents amb raonable correcció de manera que es comprengui el missatge,

encara que pot donar-se alguna influència de la primera o d’altres llengües;

saber emprar els recursos bàsics de processament de textos per corregir els

errors ortogràfics dels textos que es produeixen en format electrònic, i

adaptar-se a les convencions comunes d’escriptura de textos en Internet (p.

27



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

ex., abreviacions o altres en xats).

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva

formació, ocupació, interessos o aficions (p. ex., per subscriure’s a una

publicació digital, matricular-se en un taller o associar-se a un club esportiu).

- Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els quals es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i

situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

- Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. ex., a Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès

personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de

cortesia i de l’etiqueta.

- Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla i

rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits

acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones,

objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma

esquemàtica.

- Escriu correspondència personal en la qual s’estableix i manté el contacte

social (p. ex., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es

descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències

personals (p. ex., la victòria en una competició); es donen instruccions, es fan

i accepten oferiments i suggeriments (p. ex., es cancel·len, confirmen o

modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera

senzilla.

- Escriu correspondència formal bàsica i breu, adreçada a institucions públiques o
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privades o entitats comercials, per sol·licitar o donar la informació requerida de

manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia bàsiques

d’aquest tipus de textos.

6.2 Criteris de qualificació

La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà tot aplicant els percentatges indicats a

continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3'.

Tasks in class and online tasks, writing tasks and homework,
workbook, attitude towards  the subject

30.00%

Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening)          50.00%
Project and / or oral presentation 20.00%
 

Les professores oferiran lectures optatives adaptades al seu nivell a aquells alumnes

que hi estiguin interessats. Aquests alumnes tindran la possibilitat d’augmentar fins a

+0’5 punts de la nota de final de trimestre per cada llibre llegit si lliuren la fitxa de

lectura corresponent, amb un màxim de 2 punts per trimestre.

6.3. Procediments d'avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que els

professors tindran en compte són els següents:

 Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre. En cas

d’escenari c es faran de manera telemàtica.

 Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació,

la correcció de les respostes i l'estructura. En cas d’escenari c, no es podrà tenir

en compte aquest instrument d’avaluació com a essencial.

 Treball diari: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà
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l'actitud dels alumnes mitjançant l'observació. En cas d’escenari c es farà a nivell

telemàtic amb les tasques diàries o setmanals dels alumnes.

 Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en grup o

individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els

continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

 Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe, les intervencions de

l'alumne en llengua anglesa i les exposicions orals dels projectes (veure

Projectes). Com a norma general, es fomentarà l’ús de l’anglès dins l’aula

 Projectes: S'avaluarà la participació dels alumnes en el projecte dels trimestres

que es desenvolupa. Es comptabilitzarà amb un 20%. També s’avaluarà

l’exposició oral del projecte. Per a tal fi els membres de departament disposen

d’una rúbrica adequada per al nivell.

6.4 Criteris i procediments de recuperació de pendents

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la

promoció i la titulació a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una

convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) – La nota mínima serà un 3.

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)- La nota mínima serà un 3 per a cada bloc o

aspecte avaluable.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques). L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es farà

avaluació contínua. Si escau, el professora/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin. Si un alumne no supera els continguts, es podrà presentar a

un examen de recuperació.

30



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica. Departament de Llengües Estrangeres

Matèries pendents

Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer

de les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà durant el mes d'abril aproximadament.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran

recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un

nivell superior, quedaran automàticament superats els continguts dels nivells anteriors.

Per aquells alumnes que tenguin l’assignatura pendent, les professores els facilitaran un

document amb exercicis que es penjarà al classroom del curs actual.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura

pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament

superats els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen

extraordinari el mes d'abril.

6.5 Criteris de titulació

Veure acord de claustre a la PGA.

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS

A l'assignatura d'anglès es treballen constantment elements transversals. A continuació

especificarem quins elements transversals que es treballaran a 4t ESO.

- Informàtica: noves aplicacions per a l'educació, xarxes, cercar informació a internet,
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utilització del classroom.

- Història: la història de la publicitat, el dia de la Dona i Sant Jordi

- Publicitat: anuncis publicitaris

- Història: la revolució del transport

- Biologia: el temps, el canvi climàtic

- Educació Física: salut i esports

- Plàstica: art

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable,

importància de la pràctica d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la

pandèmia, hàbits saludables.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una llengua estrangera, en les seves diferents modalitats, contribueix en

primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la competència en

comunicació lingüística, no tan sols en la llengua meta, sinó també en la llengua

primera. La reflexió conscient i el desenvolupament sistemàtic de competències

variades que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres s’estén a la llengua

primera a fi de millorar les competències en aquesta per comprendre, expressar-se,

interactuar i articular pensaments i sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn

mental i físic en el qual s’actua.
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La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria d’àrees

és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix d’aprenentatge

de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica que ha de servir

per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre. Consegüentment, el

currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els seus elements constituents.

Els continguts necessaris per assolir els estàndards d’aprenentatge, el grau d’adquisició

del quals es valora aplicant els criteris d’avaluació descrits com a accions, són

considerats continguts competencials; això és, tot allò que l’estudiant ha de saber de

forma simultània, saber utilitzar i saber incorporar al seu perfil de competències. El

currículum ajuda els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre,

començant per establir de manera transparent i coherent els objectius o resultats

pretesos, què han de fer els estudiants com a parlants de la llengua estrangera

mitjançant el seu ús; determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests

objectius, i indicant les estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una

profunda reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions

oportunes respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a

cadascú. El primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la

vida és marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del

perfil personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la primera llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu de

la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt nombre

de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi també

proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció responsable amb

aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques en ciència i tecnologia

que promouen el desenvolupament del pensament científic expandint l’accés a dades,

procediments i tècniques d’investigació, i també la capacitació de l’individu per

identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió lingüística.
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Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de

comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també

faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests mitjans

estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o escrits que

l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la competència

digital forma part substancial de la competència en comunicació lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat per

comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una ciutadania

democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària, responsable i

honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per interactuar

eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels problemes de la

comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i l’acceptació de les diferències

de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels costums, les pràctiques i les

idees és una circumstància que s’ha d’entendre com una oportunitat d’enriquiment

mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera satisfactòria per a totes les parts.

Les competències socials i cíviques, i la consciència i l’expressió culturals, tant les

circumscrites als entorns més immediats com les pròpies d’àmbits cada vegada més

amplis d’actuació, formen part així de les habilitats que comprèn una competència

intercultural integrada en l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i la

capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i l’estímul

que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o resoldre

problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el desenvolupament de

l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en
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l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant per

dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la comunicació

real. Per tant, la primera llengua estrangera contribueix decisivament al

desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa, en especial pel que

fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les quals, des de la seva

mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions sobre què dir i com fer-ho,

a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines circumstàncies i depenent de

quines expectatives i reaccions dels interlocutors o corresponsals, tot això a fi de

complir el propòsit comunicatiu que es persegueix amb el major grau possible d’èxit.

La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de comunicació, d’organització del

discurs, de control sobre la seva execució preparen els estudiants per assumir les

seves responsabilitats, trobar seguretat en les pròpies capacitats, reforçar la seva

identitat i regular el seu comportament. Aquesta competència fa referència a la

transformació d’idees en actes, la qual cosa implica copsar la realitat, optar amb criteri

propi i fer-se responsable de la presa de decisió, tant en l’àmbit personal com també

social o laboral.

L’aprenentatge de la llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural. Es tracta d’una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se

com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món

de l’art i de la cultura i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències clau a les matèries

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLAM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)
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Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

 Comprensió lectora (es llegeixen textos de distintes
tipologies textuals i nivells, depenent del curs)

 Comprensió oral (es fan listenings de distints tipus, tant
converses, exposicions, vídeos, cançons i els alumnes han
d'ésser capaços de respondre exercicis on s'avalua tant el
'listening for specific information' com 'listening for general
information', depenet del que s'ha d'escoltar, de la
dificultat de l'audio. També han d'ésser capaços de seguir
les explicacions del professor i les intervencions de la resta
d'alumnes, així com interaccions alumne-alumne)

 Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb coherència
i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una manera correcta i
de no cometre errors gramaticals greus, sempre tenint en
compte el seu nivell)

 Expressió oral (es treballa a diari ja que es demana que
les intervencions que es fan a classe es facin amb anglès.
Aquest tipus d'activitat seria una manera espontània de
treballar l'anglès oral. També es fan presentacions orals i
diàlegs preparats on els alumnes poden organitzar i
pensar el que volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.
- Es treballen textos de caire o bé amb contingut científic
(es treballa la comprensió del text, tant oral com escrit, i
també el vocabulari relacionat amb el tema que es tracta.
Exemple: 'Healthy guide for exam success', on es
reflecteix sobre una vida saludable).
- Al igual que amb la part científica, també es treballen
textos amb contingut tecnològic, on normalment estan
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implicades totes les destreses abans esmentades.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines.
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'anglès (tractament de document de textos i Powerpoint).

- Utilització d'algunes aplicacions amb les tauletes per
aprendre anglès (kahoot).

- Utilització de les tauletes dins l’aula als nivells on es faci
ús d’aquesta eina.

-Utilització del google classroom.

- Per part del professorat, utilització de l’aplicació digital
d’Oxford university press dins l’aula.

-Durant aquest curs aquesta competència és essencial,
especialment en cas d’escenari B i C ja que els alumnes
hauran de treballar de manera telemàtica i fer les tasques
encomanades virtualment.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua anglesa. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua anglesa,
tengui la habilitat de comprendre el món on vivim i sigui
respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi pels problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
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punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

- Es donarà especial importància durant aquest curs en
aquesta competència per tal de crear confiança als
alumnes en el seu procès d’aprenentatge.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuim al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.

-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla anglesa, encara que també es fa una
reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte al
seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1 Plans d'actuació
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Durant el curs 2021/2022 i d'acord amb el DECRET 45/2016, de 22 de juliol, per al

desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres

educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears tots els grups d'anglès de

més de 15 alumnes s'han de desdoblar. No obstant això, aquest curs els

desdoblaments s'organitzaran de la següent forma: 1r ESO i 2n ESO les dues

professores d’anglès estaran a la mateixa aula, a 3r i 4t ESO es desdoblaran totes les

sessions.

Els grups de 3r PMAR i 4t ESO PRAQ tindrà una sola professora, però al ésser un grup

reduït, es podran atendre les necessitats dels alumnes d’una manera individualitzada.

9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

Una vegada el professorat detecti unes mancances per part de l'alumne, o bé els

professors siguin informats des del DO, s'elaboraran les adaptacions curriculars amb

els següents criteris:

- ACNS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detectin unes mancances

curriculars per part de l'alumne, però no un desfasament de dos anys o més. És a dir,

l'alumne pot seguir les sessions, pot arribar a assolir els mínims de l'assignatura, però

a l'hora de fer les activitats necessita una ajuda, o bé unes activitats més senzilles

però amb els mateixos continguts. Els professorat indicarà que ha de fer a cada sessió.

Els exàmens s'adaptaran també d'acord amb el nivell de l'alumnat. Per a elaborar les

ACNS es seguiran les pautes que s’especifiquen al document de l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2018-2019.

ACS: aquest tipus d'adaptació s'elaborarà quan es detecti un desfasament curricular de

dos cursos o més, o bé quan s’hagin d’eliminar continguts substancials que dificultin

l’assoliment de les competències de l’etapa. En aquest cas, l'alumne no pot seguir les

explicacions ni tampoc pot realitzar les activitats que es proposen en el nivell del qual
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està escolaritzat. En aquests casos, s'elaboraran adaptacions curriculars significatives.

S'adaptaran els objectiu al nivell de competència curricular de l'alumnat. Per a realitzar

les ACS es seguiran les pautes del D.O. , que s’especifiquen a continuació:

LA FORMA

 Planificar si és un material per treballar autònomament o amb suport.

 Incloure algun element motivacional (imatge, foto...), per recolzar el contingut.

 Fer ús d'un tipus de lletra clara (verdana, arial...) i gran (mida entre 12 i 16).

 Fer servir un llenguatge senzill i comprensible.

 Fer servir interlineat 1,5.

 Usar els paràgrafs per distingir entre idees, conceptes,....

 Diferenciar el text de les activitats.

 Destacar en negreta o un altre color, allò a ressaltar o rellevant.

 Posar marges amplis.

 Utilitzar l'esquema per fer enumeracions.

 Enumerar els exercicis i cadascuna de les pàgines.

 Usar un format que l'adaptació sigui intuïtiva, amb exemples visuals i/o

mecànics, perquè l'alumne sigui el més autònom possible en la seva realització.

 Usar explicacions directes, breus i senzilles.

 Posar preguntes clares i curtes.

 Usar frases curtes, si és possible simples i en veu activa.

EL CONTINGUT

 Treballar la mateixa assignatura i continguts amb la corresponent adaptació.

 Limitar el contingut al què vull que aprengui (coneixements, no informació).

 Incloure un resum o frases de record al final del text o grup temàtic.

 Incloure activitats de reforç després del tema.

 Procurar que l'aprenentatge sigui significatiu i funcional, sempre que sigui

possible.

 Procurar utilitzar el mateix material que la resta d'alumnat.
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10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes

de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o

ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar l’assignatura.

Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social, s’informarà al tutor i des

del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de l’assignatura. Les

professores posaran a l’abast d’aquests alumnes tot el material i eines necessàries.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat

de salut ho permeti, per via telemàtica.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT

-Pendent de confirmació.
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0. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA I ORGANITZACIÓ DEL

DEPARTAMENT

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

El nombre d’hores assignades a la matèria d’alemany setmanalment és de 3

sessions lectives a cada grup de 2n ESO.

0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 8:55 a 9:50

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica Alemany 2n ESO. Departament de Llengües Estrangeres

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per a alumnes amb necessitats

educatives especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tengui a veure amb el departament

de Llengües Estrangeres.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen en negreta els continguts essencials per a aquest curs.

1.1 CONTINGUTS DEL PRIMER CICLE (2n d'ESO)

Bloc 1. Comprensió de textos orals

1. Estratègies de comprensió:

● Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial,

punts principals, detalls rellevants).

● Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

● Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió
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d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials [grüssen /

sich verabschieden, nach dem Befinden fragen].

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs [.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintacticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la Informació i la

Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció
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1. Estratègies de producció:

Planificació

● Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees

principals i la seva estructura bàsica.

● Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

● Expressar el missatge amb claredat i coherència, ajustant-se als

models i les fórmules de cada tipus de text.

● Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar),

després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

● Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

● Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments lingüístics,

paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics

● Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals

● Demanar ajuda.

● Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el

significat.

● Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions

facials, postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

● Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia

i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3.  Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,
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llocs i activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4.  Estructures sintacticodiscursives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i

ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i cures

físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn

natural; Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6.  Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

1. Estratègies de comprensió:

● Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

● Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació

essencial, punts principals).

● Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

● Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

● Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.
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2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures sintacticodiscursives (veure al final de la secció)

5. Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la Informació i la

Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

1. Estratègies de producció:
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Planificació

● Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi

de fer eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o

es vol dir, etc.).

● Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús

d’un diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.).

Execució

● Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules

de cada tipus de text.

● Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

● Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes,

llocs i activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció

d’estats i situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de

vista, consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.
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4. Estructures sintacticodiscursives.

5. Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal;

habitatge, llar i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina

i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i

cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials;

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi

ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la Informació i la

Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

Estructures sintacticodiscursives que es treballen a 2n d’ESO

1. FUNCIONS DEL LLENGUATGE I GRAMÀTICA

2.

● Oracions enunciatives senzilles; saludar. Acomiadar-se; conjugació

verbs: “heißen” i “sein“ en singular; les W- Fragen: Wie, Wer,

"Woher? Wo? "

● Els gèneres "der, die, das" i el plural "die"; el plural dels substantius

referents sobretot al material escolar; el determinant possessiu:

"mein-, dein-, unser – euer"; Formes del verb en 2a pers. singular:

haben, lernen, mögen; Preguntes i respostes de "Ja / Nein".

● Donar i demanar informació sobre una persona: nom, procedència,

etc.; reconèixer les formes del verb "kommen" en plural; dir i

preguntar l'edat; els articles determinats, indeterminats, la negació

"kein-" (en singular i plural); negació amb "nicht"

● Donar informació sobre una persona, inclosa la professió; conèixer

diverses professions; demanar i comprendre informació sobre

activitats d'oci i de classe; la conjugació del verb en present plural:

"sein", "haben", i altres verbs regulars; el verb modal: "können"; Els

pronoms personals en plural.

● Preguntar i dir l’hora; ubicar activitats quotidianes en diferents
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moments del dia; donar, demanar i comprendre informació sobre les

activitats quotidianes; els verbs separables, la seva posició en l’oració:

“anrufen, aufstehen, abholen, einkaufen, aufstehen, mitnehmen”; les

preposicions temporals: um, am; Posició del verb a l’oració; els

“Temporalangaben: zuerst, dann, danach”.

● Demanar i donar informació sobre preferències en l’àmbit escolar; explicar i

entendre un horari escolar; la conjugació dels verbs amb canvi vocàlic en

present: “laufen, fahren, treffen, lesen, essen”; expressar gust mitjançant el

verb ser + adjectius; expressar gust mitjançant la fórmula de verb + “gern”;

formular preguntes amb “wann” und “wie findest..”; qualificar mitjançant el

verb ser + adjectius.

● Demanar i comprendre informació sobre una cita i sobre les activitats d’oci;

llenguatge situacional per expressar obligació i alguna cosa que es vol fer:

müssen/ wollen; expressió utilitzada per quedar amb algú: kommst du mit?”;

expressions per acceptar o denegar una proposta; fórmula per donar una

ordre: l’imperatiu.

2. LÈXIC

● Fórmules de salutació i acomiadament; fórmules d’afirmació i

negació.; fórmules de presentació; l’alfabet. fórmula de pregunta

“wie bitte?”

● Objectes de l'aula i de l'entorn: material escolar, professor, gat, gos,

etc.; entonació en oracions interrogatives de "Ja / Nein" i en les

respostes; Expressions diverses per a expressar: afirmació i negació,

sorpresa afirmativa i negativa i expressions per jugar; els nombres

del 0 al 10.

● Noms de països i continents; noms d'objectes determinats.

● Professions diverses: secretària, professor, metge, etc.; vocabulari

relatiu a activitats d'oci: ballar, nedar, cuinar, etc.; vocabulari relatiu

a activitats de classe: cantar, estudiar, etc.

● L’hora: oficial i col·loquial; els moments del dia: am Vormittag…;

activitats relacionades amb el dia a dia.

● Els dies de la setmana; assignatures del col·legi; activitats
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extraescolars; adjectius per expressar gust o desgrat: nett, schön,

langweilig,..; adjectius contraris per qualificar: groß - klein, leicht – schwer;

expressions diverses: “Er ist total nett, quatsch”.

● Activitats d’oci i temps lliure: Freunde treffen,..; alguns llocs de trobada: im

Schulcafé, ins Konzert, in die Disco,..; algunes activitats relacionades amb

l’obligació: aufräumen, einkaufen,...

● Llengües que es parlen a diferents països; vocabulari relacionat amb

els mitjans de transport; expressions diferents per e-mails: “Wie

geht’s?“, “viele Grüße“.

3. FONÈTICA

● Reconeixement i reproducció d’elements fonètics propis de

l’alemany: l’abecedari; reconeixement d’elements ortogràfics propis

de la llengua alemanya: la “ß”, la dièresi.

● Entonació en oracions interrogatives "Ja / Nein-Fragen"; Entonació

en oracions enunciatives.

● Entonació en oracions interrogatives "W-Fragen"; entonació en

oracions enunciatives; diferenciació i reproducció dels sons de les

consonants "f" i "w".

● Els sons "st", "sch"; pràctica de la fonètica mitjançant cançó de rap.

● Entonació correcta dels verbs separables.

● Vocals llargues i curtes; el diftong ie.

● Entonació i reconeixement d’oracions imperatives i precs; entonació dels

diàlegs.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex de secundària Segona Llengua Estrangera, al

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015),

recull l’ensenyament de la segona llengua estrangera, en aquest cas l'alemany; en

aquesta etapa té els objectius següents:
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1. Escoltar i comprendre missatges breus relacionats amb les activitats de

l’aula: instruccions, preguntes, comentaris, etc.

2. Comprendre informació general i específica de textos orals sobre assumptes

quotidians i previsibles.

3. Desenvolupar la comprensió de missatges orals usant el context verbal i no

verbal i els coneixements previs sobre la situació.

4. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives.

5. Llegir textos senzills de forma comprensiva i ser capaç d’extreure’n informació

general.

6. Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb

recursos adequats de cohesió i coherència.

7. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge utilitzant en la mesura que sigui possible

la llengua estrangera vehicular dins l’aula.

8. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

9. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos

didàctics a l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta,

etc.

10. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts

diversos.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures

diverses evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.
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3.1. Mètodes i propostes didàctiques.

Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions

organitzats i planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la

finalitat de possibilitar l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de

manera que els alumnes adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats

lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de

manera conjunta per produir i processar textos orals i escrits adequats als

contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil

d’aprenentatge iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda

l’enfocament comunicatiu i eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta

matèria. En l’equació de l’aprenentatge i l'adquisició d’una llengua estrangera

intervenen moltes variables: dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i

estils d’aprenentatge, motivació, recursos, etc. Les interaccions entre els membres

del grup classe han de ser fonamentalment comunicatives, significatives,

autèntiques, motivadores i que estimulin l’expressió oral. Atesa la importància

atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica d’aquesta matèria, l’aprenentatge

basat en tasques resulta especialment rellevant. En el procés de desenvolupament

de la tasca programada la capacitat comunicativa de l’aprenent es desprèn de

forma natural de les activitats implícites en la resolució dels problemes presentats i

la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui significatiu i tingui efectes

a llarg termini, aquestes activitats han de ser competencials, assequibles i

estimulants per a cada grup depenent de les seves característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries

per saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte

d’aprenentatge, és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions

lingüístiques que acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En

aquest sentit el professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de

vista tècnic com actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua

meta sempre que sigui possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús

progressiu de la llengua estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la

precisió en els primers nivells de coneixement, per contribuir a desenvolupar en els
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alumnes la capacitat d’expressar-se adequadament en públic amb estratègies

pròpies d’aquest context comunicatiu. La motivació és un factor essencial en la

consecució d’aquest objectiu; és convenient aprofitar-la, evitant interrompre el

procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels objectius programats o

l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en el moment adequat,

com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i aprendre. Tot i

prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de situacions i estils

d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que aprofiti els

avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Per tant, per aconseguir els objectius de l’ESO, es posarà en pràctica una

metodologia principalment comunicativa i participativa.

L'objectiu és que la segona llengua estrangera sigui utilitzada, tant com es pugui,

com a eina de comunicació dins la classe, però sense que això sigui una restricció a

l’activitat educativa.

Les classes començaran normalment amb una introducció oral o una activitat que

serveixi per la presentació del tema i per a què els alumnes demostrin els seus

coneixements previs. En totes les sessions s'inclouran les quatre destreses que

s'inclouen en l'aprenentatge de qualsevol llengua estrangera: comprensió i

expressió escrita, i comprensió i expressió oral. Es donarà especial importància a

l'ús de la segona llengua estrangera per part dels alumnes.

L'ús de les noves tecnologies estarà present en totes les sessions en llengua

estrangera.

Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, s'utilitzarà un enfocament

eclèctic que ens permeti aprofitar els avantatges de cada metodologia en la

proporció adequada, amb la finalitat d'ajudar els alumnes amb diferents estils

d'aprenentatge.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que

sigui emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge

i fer les activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de
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fonts i recursos que tingui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i

semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua. Utilitzarem

Google Classroom i Blinklearning.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobam una gran heterogeneïtat de perfils i estils

d’aprenentatge. Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de

llengües estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en

funció de les característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i

del perfil dels alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament

acadèmic, i també la seva integració social en el grup classe creant un entorn de

treball relaxat. A fi que l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de

programar una àmplia varietat de tasques distribuïdes temporalment d’acord amb

una estructura i planificació prèvia susceptible de ser modificada depenent del

desenvolupament de la sessió.

Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé

presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu,

ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà

realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom.

Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites

de forma presencial al centre

3.2.  Materials i recursos didàctics.

Els materials amb què es treballarà a 2n d’ESO, es complementaran, contínuament

amb recursos multimèdia i addicional, que faciliti el professor.

Materials didàctics a 2n d'ESO
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Nivell A1.1

Llibre de text digital

Logisch! Neu A1.1 Ed. Klett

ISBN Kursbuch: 978-3-12-605203-0

Llibre de text en paper

Altres recursos

ISBN Arbeitsbuch: 978-3-12-605204-7

Dossiers, Google classroom, blogs,

Blinklearning,  diccionaris en

línia:Leodict.org, Pons; pàgines web,

Kahoot!, Quizlet...

Temporització continguts nuclears CURS 2n  ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Lektion 0: Einführung und
Start mit Deutsch!

-Wir kennen uns lernen
-Einführung in die Deutsche
Sprache
-Covid 19 Sicherheitsmaßnahmen

Lektion 3: Ich komme
aus…

Die Länder und die
Kontinente.  Die Sprache.

Der Wohnort. W-Fragen: wo,
wohin, woher?

Die Konjugation: das Präsens
bei den regelmäßige Verben:
komme, arbeiten, wohnen....

Die Unbestimmte Artikeln und
kein: der/ein/kein.

die/eine/keine. das/ein/kein

Lektion 5: Um sieben
Uhr…

Die Routine beschreiben: Die
Reihenfolge (zuerst, danach
und dann). Aktivitäten am

Tag

Modalverben: können,
wollen, dürfen, müssen und

sollen

Trennbare Verben:
einkaufen, abholen, anrufen,

aufstehen, mitnehmen.
Position im Satz.

Lektion 1: Hallo, ich
heiße...!

Die Begrüßungen und
Verabredungen: hallo!
Tschüs! Sich/andere

vorstellen,  Telefonnummer
und Alter.

Personalpronomen: ich, du...

Konjugation Verben heißen,
sein und haben.

W-Fragen: wer, wie, was?.

Lektion 4: Wer bist du?

Der Steckbrief. die Berufe.
Die Negation: Wer bist du

nicht?

Freizeitaktivitäten.

Die Tageszeiten, die Uhrzeit.

Satzposition.

Lektion 6: Mein
Lieblingsfach ist…

Die Stundenplan: Schulfächer

Die Anzeige. Der Imperativ.

Sein + Adjektiv (Adjektive +
und -)

Verb + gern

Verben mit Vokalwechsel
E/IE und A/Ä: sprechen,

fahren, essen, laufen, treffen
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Lektion 2: Lernst du
Deutsch?

Das Substantiv: Artikeln ‘der’,
‘die’, ‘das’. Der Nominativ.

Singular und Plural.

Possessivpronomen mein,
deine, sein…

Ja-/-Nein Fragen. Wie ist
was?

Erste Adjektive, schön, groß,
klein… Meine Klasse

vorstellen.

Training A oder Projekt:

die Familie
Training B oder Projekt.

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D’AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes

i per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una

manera integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre del departament o es preparen

activitats d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte

els nivells de marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes

capacitats), o bé activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions

curriculars no significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els

coneixements del nivell en què es troben o que necessiten reforç (el departament

disposa d'alguns llibres amb els mateixos continguts que s'estan treballant a classe

però adaptats a un nivell més baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan

es faci necessari, es farà una adaptació curricular significativa, que són adaptacions

que s'aparten del currículum i afecten el grau de consecució dels objectius

establerts per a cada etapa. Cal fer constar que si un alumne ha tingut reforç el

curs passat, aquest reforç es mantindrà durant les primeres setmanes de classe.
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Quan la professora tengui elements per valorar si aquest alumne continua amb el

reforç o adaptació, decidirà si es continua o no amb aquesta mesura.

S'adaptaran, per tant, els continguts o la metodologia perquè tots els alumnes

puguin assolir els objectius establerts. Per aquells alumnes amb el nivell més baix o

per aquells que no hagin cursat l'assignatura d'alemany abans, s’utilitzaran altres

materials seleccionats pels professors que s’adaptin millor a les característiques de

l’alumnat per reforçar les capacitats d’aprenentatge.

Amb aquesta atenció individualitzada es pretén: adequar els ritmes d’aprenentatge

a les capacitats de l’alumne, revisar i guiar el seu treball diari, fomentar el seu

rendiment acadèmic al màxim, augmentar la seva motivació front l’aprenentatge

per a obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques escolars i afavorir el procés

de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge, fent-li responsable del

reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats. S'utilitzarà,

especialment amb aquests grups, el treball cooperatiu, ja que al estar formats per

un nombre reduÏt d’alumnes, els alumnes podran treballar en grup i desenvolupar

actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys.

5.1  AUXILIAR DE CONVERSA

Enguany no ens han adjudicat auxiliar de conversa.

6. AVALUACIÓ.

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

compressió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents. A continuació s’assenyalen en negreta els criteris i estàndards essencials:

6.1. Criteris d’avaluació del primer cicle (2n ESO) i estàndards

d’aprenentatge avaluables

Bloc 1. Comprensió de textos orals
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● Identificar el sentit general, els punts principals i la informació més

important en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva

veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta, en un registre

formal, informal o neutre, i que versin sobre assumptes habituals en

situacions quotidianes o sobre aspectes concrets de temes generals o

del propi camp d’interès en els àmbits personal, públic, i educatiu,

sempre que les condicions acústiques no distorsionin el missatge i es

pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la

comprensió del sentit general, els punts principals o la informació més

important del text.

● Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text els aspectes

socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits

d’estudi i de feina, activitats de lleure), condicions de vida i entorn,

relacions interpersonals (entre homes i dones, al centre educatiu, en

l’àmbit públic), comportament (gests, expressions facials, ús de la veu,

contacte visual) i convencions socials (costums, tradicions).

● Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text

(p. ex., una petició d’informació, un avís o un suggeriment) i un repertori

dels seus exponents més freqüents, i també patrons discursius d’ús

comú relatius a l’organització textual (introducció del tema, canvi

temàtic i tancament textual). 

● Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents

i l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, i també els seus significats generals associats (p. ex.,

estructura interrogativa per fer un suggeriment).

● Reconèixer lèxic oral d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a

aspectes concrets de temes generals o relacionats amb els propis

interessos o estudis, i inferir del context i del cotext, amb suport visual,

els significats de paraules i expressions que es desconeixen.

● Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús freqüent, i

reconèixer els significats i les intencions comunicatives generals relacionats amb

aquests.
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ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),

sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o informal

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en

una varietat estàndard de la llengua.

● Comprendre, en una conversa informal en la que participa, descripcions,

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprèn, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o de

feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repeteixi, aclareixi o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (p. e., sobre un tema curricular, o una

conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes
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quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

● Produir textos breus i prou comprensibles, tant en conversa cara a cara

com per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre o

informal, amb un llenguatge molt senzill, en els quals es dóna, se

sol·licita i s’intercanvia informació sobre temes quotidians i assumptes

coneguts o d’interès personal i educatiu, encara que es produeixin

interrupcions o vacil·lacions, es facin necessàries les pauses i la

reformulació per organitzar el discurs i seleccionar expressions, i

l’interlocutor hagi de sol·licitar que se li repeteixi o reformuli el que s’ha

dit.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir

textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura molt simple i

clara, utilitzant, entre altres, procediments com l’adaptació del missatge

als recursos de què es disposa, o la reformulació o explicació d’elements.

● Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals,

comportament i convencions socials, actuant amb prou propietat i respectant les

normes de cortesia més importants en els contextos respectius.

● Dur a terme les funcions principals requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més freqüents de les funcions esmentades i els patrons discursius

senzills d’ús més comú per organitzar el text. Mostrar control sobre un repertori

limitat d’estructures sintàctiques d’ús freqüent i de mecanismes senzills de

cohesió i coherència (repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal, espacial i temporal,

juxtaposició, i connectors i marcadors conversacionals d’ús molt freqüent).

● Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar

informació i opinions breus, senzilles i concretes, en situacions habituals

i quotidianes. Pronunciar i entonar de manera prou comprensible, encara que

resulti evident l’accent estranger, es cometin errors de pronunciació esporàdics, i
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els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions o aclariments.

● Emprar frases curtes i fórmules en breus intercanvis en situacions

habituals i quotidianes, encara que calgui interrompre el discurs per

cercar paraules o articular expressions i per reparar la comunicació.

● Interactuar de manera simple en intercanvis clarament estructurats, utilitzant

fórmules o gests simples per prendre o mantenir el torn de paraula, encara que

puguin donar-se desajusts en l’adaptació a l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p.e. Genially, PowerPoint..), sobre aspectes concrets

de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o ocupació, i

respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut de les

mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes,

com són els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci,

seguint normes de cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres

mitjans tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia

informació i expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i

oferiments, demana i ofereix coses, demana i dóna indicacions o

instruccions, o discuteix els passos que cal per realitzar una activitat

conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho
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necessita.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

● Identificar la idea general, els punts més rellevants i la informació

important en textos, tant en format imprès com en suport digital, breus i

ben estructurats escrits en un registre neutre o informal, que tractin

d’assumptes habituals en situacions quotidianes, d’aspectes concrets de

temes d’interès personal o educatiu, i que continguin estructures

senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la

comprensió de la idea general, els punts més rellevants i la informació

important del text.

● Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de feina, activitats

de lleure, condicions de vida i entorn, relacions interpersonals (entre homes i

dones, al centre educatiu, en l’àmbit públic) i convencions socials (costums,

tradicions). Distingir la funció o les funcions comunicatives més importants del

text i un repertori dels seus exponents més freqüents, i també patrons discursius

senzills d’ús comú relatius a l’organització textual (introducció del tema, canvi

temàtic i tancament textual).

● Aplicar a la comprensió del text els constituents i l’organització d’estructures

sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació escrita, i també els seus significats

generals associats (p. ex., estructura interrogativa per fer un suggeriment).

● Reconèixer lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a

aspectes concrets de temes generals o relacionats amb els propis

interessos o estudis, i inferir del context i del cotext, amb suport visual,

els significats de paraules i expressions que es desconeixen.

● Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació,

i també abreviatures i símbols d’ús comú (p. ex., %), i els seus significats

associats.

● Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica Alemany 2n ESO. Departament de Llengües Estrangeres

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

● Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació,

així com abreviatures i símbols d’ús comú (p. e. ☺, %, √), i els seus significats

associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o

Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,

coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa

sobre assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o

ocupacional (p. e. sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a
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matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (p. e.

sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un esport

o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

● Comprèn l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de ficció

breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels personatges,

les seves relacions i de l’argument.

Bloc 4. Expressió de textos escrits: expressió i interacció

● Escriure, en paper o en suport digital, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes habituals en situacions quotidianes o del

propi interès, en un registre neutre o informal, utilitzant recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més freqüents.

● Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. ex., copiant formats, fórmules i models

convencionals propis de cada tipus de text.

● Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i

sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals, comportament i

convencions socials, respectant les normes de cortesia i de l’etiqueta més

importants en els contextos respectius.

● Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant els

exponents més freqüents de les funcions esmentades i els patrons discursius

d’ús més habitual per organitzar el text escrit de manera senzilla. 

● Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

freqüent, i emprar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats al

context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal,

espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors discursius molt

freqüents).

● Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació i breus, simples i directes en situacions habituals i

quotidianes.
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● Conèixer i aplicar, de manera suficient perquè el missatge principal quedi clar,

els signes de puntuació elementals (p. ex., punt, coma) i les regles

ortogràfiques bàsiques (p. ex., ús de majúscules i minúscules), i també les

convencions ortogràfiques freqüents en la redacció de textos molt breus en

suport digital.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la

seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a

una publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un

club esportiu).

● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb

activitats i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

● Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu

interès personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions

i normes de cortesia i d’etiqueta.

● Escriu informes molt breus en format convencional amb informació

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions,

en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els principals

esdeveniments de forma esquemàtica.

● Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments importants i

experiències personals (p. i. la victòria en una competició); es donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i suggeriments (p. i. es

cancel·len, confirmen o modifiquen una invitació o uns plans), i

s’expressen opinions de manera senzilla.

● Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions

públiques o privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la

informació requerida de manera senzilla i observant les convencions
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formals i normes de cortesia bàsiques d’aquest tipus de textos.

6.2. Criteris de qualificació

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació a 2n ESO

Exàmens 40 %

Pràctica, entrega de quadern, tasques... (treball amb el llibre de text,

d’execicis i material complementari)
50 %

L'actitud, atenció, participació i comportament a l'aula (inclou parlar en

alemany dins l’aula)
10 %

Als exàmens seran considerats aptes els alumnes que hi obtinguin un 50% de

respostes correctes.

6.3. Procediments d’avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que

els professors tindran en compte són els següents:

● Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre.

● Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la

presentació, la correcció de les respostes i l'estructura.

● Treball diari i observació dins l'aula: Control diari de la feina realitzada a casa

i dins l'aula. S’avaluarà l'actitud dels alumnes.

● Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en

grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte

els continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

● Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de

l'alumne en llengua alemanya. Com a norma general, els alumnes han
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d'utilitzar l'alemany com a llengua vehicular. L’alumne haurà de preparar una

presentació oral d’un tema a asignar, el qual ja s’haurà treballat a classe.

6.4. Criteris de procediments de recuperació de l’assignatura

Procediments de recuperació a 2n ESO

Nota mínima per fer mitjana (exàmens): 3

Nota mínima per fer mitjana (avaluació): 3

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es

farà avaluació contínua.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es

farà avaluació contínua. Si escau, el professor/a preparà exercicis extra per a aquells

alumnes que ho necessitin.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els

alumnes i les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i

de quins són els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

6.5. Criteris de promoció

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una

convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

7. ELEMENTS TRANSVERSALS
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- Educació per al consum: reflexionar sobre el valor i/o el preu de les coses;

reflexió sobre les possessions en la societat actual; valoració del paper de les noves

tecnologies en la societat actual.

- Educació moral i cívica: reflexió sobre la família; valoració del paper de l'educació

en la societat actual.

- Educació per a la no discriminació: interès i respecte pels interessos d'altres joves

independentment de la seva condició física o sexe; interès i respecte pels hàbits

escolars dels joves d'altres països.

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable

valoració del paper de l'educació en la societat actual; importància de la pràctica

d'esport, reflexió sobre la situació mundial actual causada per la pandèmia.

- Educació per a la pau: interès i respecte cap als hàbits i preferències dels altres.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU.

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.

L’adquisició d’una segona llengua estrangera, en les seves diferents modalitats,

contribueix en primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la

competència en comunicació lingüística, no tan sols en la llengua objecte d’estudi

sinó també en la llengua primera. La reflexió conscient i el desenvolupament

sistemàtic de competències variades que comporta l’aprenentatge de llengües

estrangeres s’estén a la llengua primera a fi de millorar les competències en

aquesta per comprendre, expressar-se, interactuar i articular pensaments i

sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria

d’àrees és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix

d’aprenentatge de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica

que ha de servir per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre.
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Consegüentment, el currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els

seus elements constituents. Els continguts necessaris per assolir els estàndards

d’aprenentatge, el grau d’adquisició del quals es valora aplicant els criteris

d’avaluació descrits com a accions, són considerats continguts competencials; això

és, tot allò que l’estudiant ha de saber de forma simultània, saber utilitzar i saber

incorporar al seu perfil de competències. El currículum ajuda els alumnes a

desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre, començant per establir de manera

transparent i coherent els objectius o resultats pretesos, què han de fer els

estudiants com a parlants d'una llengua estrangera mitjançant el seu ús;

determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests objectius, i indicant les

estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una profunda reflexió

sobre el seu propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions oportunes

respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a cadascú. El

primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la vida és

marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del perfil

personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la segona llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu

de la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt

nombre de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi

també proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció

responsable amb aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques

en ciència i tecnologia que promouen el desenvolupament del pensament científic

expandint l’accés a dades, procediments i tècniques d’investigació, i també la

capacitació de l’individu per identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida

quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió

lingüística. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat

de comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i

també faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests

mitjans estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o
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escrits que l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la

competència digital forma part substancial de la competència en comunicació

lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat

per comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una

ciutadania democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària,

responsable i honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per

interactuar eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels

problemes de la comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i

acceptació de les diferències de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels

costums, les pràctiques i les idees és una circumstància que s’ha d’entendre com

una oportunitat d’enriquiment mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera

satisfactòria per a totes les parts. Les competències socials i cíviques, i la

consciència i l’expressió culturals, tant les circumscrites als entorns més immediats

com les pròpies d’àmbits cada vegada més amplis d’actuació, formen part així de

les habilitats que comprèn una competència intercultural integrada en

l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment a les Illes Balears, la

porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i professional, i el

currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la vida incorporant

activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític, creatiu i compromès

també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de pensaments i idees i

la capacitat d’assumir riscs, juntament amb la gestió adequada de la interacció i

l’estímul que suposa comunicar-se en altres llengües per enfrontar nous reptes o

resoldre problemes en escenaris complexos, són fonamentals en el

desenvolupament de l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant

per dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la

comunicació real. Per tant, la matèria de segona llengua estrangera contribueix

decisivament al desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa

en especial pel que fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les
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quals, des de la seva mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions

sobre què dir i com fer-ho, a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines

circumstàncies i depenent de quines expectatives i reaccions dels interlocutors o

corresponsals, tot això a fi de complir el propòsit comunicatiu que es persegueix

amb el major grau possible d’èxit. La tria i l’aplicació conscient de les estratègies de

comunicació, d’organització del discurs, de control sobre la seva execució preparen

els estudiants per assumir les seves responsabilitats, trobar seguretat en les

pròpies capacitats, reforçar la seva identitat i regular el seu comportament. Aquesta

competència fa referència a la capacitat de transformar idees en actes.

L’aprenentatge d’una llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural.  cultural dels pobles.

8.1 Tractament de les competències clau a la matèria

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)
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Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

● Comprensió lectora (es llegeixen textos de
distintes tipologies textuals i nivells, depenent del
curs)

● Comprensió oral (es fan audicions de distints
tipus, tant converses, exposicions, vídeos, cançons i
els alumnes han d'ésser capaços de respondre
exercicis.També han d'ésser capaços de seguir les
explicacions del professor i les intervencions de la
resta d'alumnes, així com interaccions
alumne-alumne)

● Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb
coherència i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una
manera correcta i de no cometre errors gramaticals
greus, sempre tenint en compte el seu nivell)

● Expressió oral (es treballa a diari ja que es
demana que les intervencions que es fan a classe es
facin amb alemany. Aquest tipus d'activitat seria
una manera espontània de treballar l'alemany oral.
També es fan presentacions orals i diàlegs preparats
on els alumnes poden organitzar i pensar el que
volen dir)

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines.
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'alemany (tractament de document de textos i
Powerpoint).
Es donarà especial importància a la competència digital
durant aquest curs.

Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua alemanya. Aquests dos aspectes
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són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància a la competència digital
durant aquest curs.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua
alemanya, tengui la habilitat de comprendre el món on
vivim i sigui respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de textos sorgeixen
punts de debats sobre aquests aspectes i es comenten a
classe. També s’organitzen debats en grups-classe on els
alumnes han d’aplicar les estructures apreses per donar la
seva opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals alhora.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuïm al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.
-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
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classe.
Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballam aspectes culturals
dels països de parla alemanya, encara que també es fa
una reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte
al seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L’ALUMNAT NESE.

9.1. Plans d’actuació.

En el cas que hi hagi un alumne NESE, el professor  oferirà una atenció més

personalitzada, amb adaptacions curriculars.

9.2. Criteris per l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Quan els membres del departament hagin detectat els diferents nivells de
coneixements, ritme d’aprenentatge i problemes de comprensió dels alumnes, es
prendran les mesures oportunes, com ara oferir una atenció més personalitzada,
amb adaptacions curriculars, selecció de continguts, exercicis de reforç i
d’ampliació.

Per aquells alumnes amb el nivell més baix o per aquells que no hagin cursat
l'assignatura d’alemany abans s’utilitzaran uns quaderns i altres materials
seleccionats pels professors que s’adaptin millor a les característiques de l’alumnat
per reforçar les capacitats d’aprenentatge.

9.3. Mesures individuals de suport.

Els alumnes amb l’alemany com a llengua materna rebran materials adients perquè
puguin desenvolupar les competències que hagin de menester, normalment la
lectura i l’escriptura.

A més dels objectius que han d’assolir tots els alumnes, aquells alumnes que
tinguin l’alemany com a llengua materna hauran de:

● Realitzar totes les tasques proposades pel professor per tal que milloren les
seves mancances en l’ús escrit i oral de la seva llengua. Aquestes tasques
dependran de la situació de cada alumne en particular.
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● Es valorarà la seva aportació positiva com a parlants d’alemany al
desenvolupament de la classe d’alemany.

Es procurarà que els alumnes amb dificultats especials se sentin integrats en el

grup i facin progressos segons les seves habilitats. Aquesta situació es tindrà en

compte a l’hora d’avaluar-los. Si es considera necessari es faran adaptacions a

alumnes concrets o a tot el grup.

10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar

l’assignatura. Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social,

s’informarà al tutor i des del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de

l’assignatura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu

estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del classroom del grup. L’alumne ha d’estar pendent

del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL
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DEPARTAMENT

Es proposaran activitats per a realitzar en el dia de la dona i en Sant Jordi i el dia del

llibre. Pendent de confirmació.
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9.1. Plans d'actuació
9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  I EXTRAESCOLARS A 3r ESO

0. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA I ORGANITZACIÓ DEL

DEPARTAMENT

1 Francisca París Seguí Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C i D, 1r A

i 1r C i tutora de 2n ESO A.

2 Isabel Pericàs Crespí Professora d’anglès de 1r ESO B i D, 4t ESO A,

B i C, tutoria de 1r ESO D. També és

coordinadora del programa EOIES.

3 Maria Cifre Llompart Professora d’anglès de 2n ESO A, B, C, D, 3r C,

3r PMAR i cotutora de 2n ESO A.

4 Magdalena Simó Serra Professora d’anglès de 1r ESO A, B, C, D i 3r

ESO A, B i C i cotutora del grup de 3r ESO C.

5 Irene Adrián Manero Professora d’alemany del departament. Té tres
grups de 2n ESO (A-B i C-D) i un grup de 3r
ESO.

6 Roser Belmonte Professora d’anglès de 3r A, B, i 4t B, C i 4t

PRAQ. Cap departament, coordinadora de

primària-secundària-postobligatoris. Cotutora

del grup de 3r A.

El nombre d’hores assignades a la matèria d’alemany setmanalment és de 3

sessions lectives al grup de 3r ESO.
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0.2. REUNIONS DEL DEPARTAMENT i COORDINACIONS PER NIVELL

Les reunions de departament es faran els dimecres de 8:55 a 9:50

Els temes que es tractaran preferentment a les reunions seran els següents:

● Coordinació del professorat d'un mateix nivell.

● Revisió i seguiment de la programació.

● Coordinació de desdoblaments.

● Elaboració de material complementari per a alumnes amb necessitats

educatives especials.

● Revisió de les mesures d’atenció a la diversitat.

● Modificacions a la programació que es creguin oportunes.

● Elaboració i aprovació de proves específiques i procediments d’avaluació.

● Programació i organització de les activitats extraescolars.

● Informació dels temes tractats a la CCP.

● Temes d’interès general pel centre a proposta de la CCP.

● Informació sobre qualsevol novetat que tingui a veure amb el departament

de Llengües Estrangeres.

● Coordinació de la programació setmanal per nivells.

● Seguiment de la coordinació de projectes transversals.

1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

A continuació s’assenyalen tots els continguts essencials per aquest curs en

negreta.

1.1 CONTINGUTS DEL PRIMER CICLE (3r D'ESO)

Bloc 1. Comprensió de textos orals
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1. Estratègies de comprensió:

● Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts

principals, detalls rellevants).

● Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

● Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials [granissen / sic

venerabilitat, naix dem Definien ragen].

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i

activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i

situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures juridicoadministratives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i

entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps

lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i

estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració; transport;



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica Alemany 3r ESO. Departament de Llengües Estrangeres

llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la

Informació i la Comunicació.

6. Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

1. Estratègies de producció:

Planificació

● Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees principals i

la seva estructura bàsica.

● Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i

l’estructura de discurs adequats a cada cas.

Execució

● Expressar el missatge amb claredat i coherència, ajustant-se als models i les

fórmules de cada tipus de text.

● Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

● Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

● Compensar les carències lingüístiques mitjançant procediments lingüístics,

paralingüístics o paratextuals:

Lingüístics

● Definir o parafrasejar un terme o expressió.

Paralingüístics i paratextuals

● Demanar ajuda.

● Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat.

● Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials,

postures, contacte visual o corporal, proxèmica).

● Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia
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i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3.  Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i

activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i

situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4.  Estructures juridicoadministratives (veure el final de la secció)

5. Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i

entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure,

lleure i esport; viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres

i activitats comercials; alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació;

medi ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6.  Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

1. Estratègies de comprensió:

● Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.

● Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió.

● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts

principals).



IES Port d'Alcúdia

Programació didàctica Alemany 3r ESO. Departament de Llengües Estrangeres

● Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context.

● Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.

● Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i

activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i

situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,

l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures juridicoadministratives (veure al final de la secció)

5. Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i

entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps

lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i

estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració; transport;

llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la

Informació i la Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.
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Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

1. Estratègies de producció:

Planificació

● Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi

de fer eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o

es vol dir, etc.).

● Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un

diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.).

Execució

● Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de

cada tipus de text.

● Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el

missatge (fer concessions en el que realment li agradaria expressar), després

de valorar les dificultats i els recursos disponibles.

● Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit.

2. Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de

cortesia i registres; costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal.

3. Funcions comunicatives:

● Iniciació i manteniment de relacions personals i socials.

● Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i

activitats.

● Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i

situacions presents, i expressió d’esdeveniments futurs.

● Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista,

consells, advertències i avisos.

● Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura.

● Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre,

l’autorització i la prohibició.

● Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció,
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l’esperança, la confiança, la sorpresa, i els seus contraris.

● Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis.

● Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs.

4. Estructures juridicoadministratives (veure al final de la secció).

5. Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar

i entorn; activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps

lliure, lleure i esport; viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i

estudi; compres i activitats comercials; alimentació i restauració; transport;

llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; Tecnologies de la

Informació i la Comunicació.

6. Patrons gràfics i convencions ortogràfiques.

Estructures juridicoadministratives que es treballen a 3r d’ESO

● Expressió de relacions lògiques: conjunció (uns, Auch); disjunció (Oder);

oposició (aver); causa (dena-weil; vegen); finalitat (un- Infinitiv; damit);

comparació (so/nicht so Adj. als; jünger/schneller (als); der schnellste);

resultat (deshalb); condició (wenn; sofern); estil indirecte (Redewiedergabe,

Vorschläge, Aufforderungen uns BeBefehle).

● Relacions temporals (als; während).

● Afirmació (affirmativen Sätzen; affirmative Zeichen).

● Exclamació (Was für ein + (Adj. +) Nomen, z. b. Was für ein schöner Tag!; Wie

+ Adj., z. b. Wie schön!; Ausrufe Sätzen, z. b. Das ist ja hervorragend! Schön!

Prima!).

● Negació (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts;

negative Zeichen).

● Interrogació (W-sätze; Fragesätze; Wofür ist das gut?; Zeichen).

● Expressió del temps: passat (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); present

(Präsens); futur (werden; Präsens + Adv.).

● Expressió d’aspecte: puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II); duratiu
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(Präsens Präteritum uns Futur I); habitual (Präsens uns Präteritum (+Adv., z. b.

normalerweise), pflegen zu); incoatiu (beginnen zu –en); terminatiu (aufhören

zu –en).

● Expressió de la modalitat: factualitat (Aussagesätzen); capacitat (mögen; fähig

sein); possibilitat/probabilitat (können; dürfen; vielleicht); necessitat (müssen;

haben zu); obligació (müssen, sollen; Imperativ); permís (dürfen; lassen);

intenció (Präsens).

● Expressió de l’existència (z. b. es wird...geben, es gab); l’entitat (nicht zählbare

/ Sammelbezeichnungen / zusammengesetzten Nomen; Pronomen

(Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; la qualitat (z.

b. gut im Rechnen; ziemlich müde).

● Expressió de la quantitat (Singular/Plural; Kardinalzahlen uns Ordinalzahlen.

Quantität: z. b. alle, die meisten, beide, kein. Grad: z. b. eigentlich; ganz; so;

ein wenig).

● Expressió de l’espai (Präpositionen uns Lokale Adverbien).

● Expressió del temps (Stundenzählung (z. b. viertel vor acht); Zeiteinheiten (z.

b. Jahrhundert; Jahreszeit), uns Ausdruck von Zeit (vor; früh; spät); Dauer

(seit…bis; während; ab); Vorzeitigkeit (noch; schon (nicht)); Nachzeitigkeit

(danach; später); Aufeinanderfolge (zuerst, zunächst, schließlich);

Gleichzeitigkeit (während, als); Häufigkeit (z. b. oft, normalerweise).

● Expressió de manera (Modaladverbien uns Modalsätze, z. b. leicht; durch

Zärtlichkeit).

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀREA

En referència a La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la

qualitat educativa (LOMCE), l'annex de secundària Segona Llengua Estrangera, al

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015),

recull l’ensenyament de la segona llengua estrangera, en aquest cas l'alemany; en

aquesta etapa té els objectius següents:

1. Escoltar i comprendre missatges breus relacionats amb les activitats de
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l’aula: instruccions, preguntes, comentaris, etc.

2. Comprendre informació general i específica de textos orals sobre assumptes

quotidians i previsibles.

3. Desenvolupar la comprensió de missatges orals usant el context verbal i no

verbal i els coneixements previs sobre la situació.

4. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar

destreses comunicatives.

5. Llegir textos senzills de forma comprensiva i ser capaç d’extreure’n informació

general.

6. Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb

recursos adequats de cohesió i coherència.

7. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la

realització de tasques d’aprenentatge utilitzant en la mesura que sigui possible

la llengua estrangera vehicular dins l’aula.

8. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i

transferir els coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a

l’estudi de la llengua estrangera.

9. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos

didàctics a l’abast, com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta,

etc.

10. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a

instrument d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts

diversos.

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de

comunicació i entesa entre persones de procedències, llengües i cultures

diverses evitant qualsevol tipus de discriminació.

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge.

3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.

3.1. Mètodes i propostes de didàctiques.
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Entenem per metodologia el conjunt d’estratègies, procediments i accions

organitzats i planificats pels professors de forma conscient i reflexiva, amb la

finalitat de possibilitar l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, de

manera que els alumnes adquireixin els coneixements, les destreses i les habilitats

lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques, i també la capacitat d’aplicar-les de

manera conjunta per produir i processar textos orals i escrits adequats als

contextos d’actuació.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria, en sinergia amb l’estil

d’aprenentatge iniciat en les etapes anteriors, no es pot deixar de banda

l’enfocament comunicatiu i eminentment pràctic de l’ensenyament d’aquesta

matèria. En l’equació de l’aprenentatge i adquisició d’una llengua estrangera

intervenen moltes variables: dimensions del grup, diversitat de nivells, ritmes i

estils d’aprenentatge, motivació, recursos, etc. Les interaccions entre els membres

del grup classe han de ser fonamentalment comunicatives, significatives,

autèntiques, motivadores i que estimulin l’expressió oral. Atesa la importància

atorgada pel MECR a la finalitat real i pràctica d’aquesta matèria, l’aprenentatge

basat en tasques resulta especialment rellevant. En el procés de desenvolupament

de la tasca programada la capacitat comunicativa de l’aprenent es desprèn de

forma natural de les activitats implícites en la resolució dels problemes presentats i

la posterior anàlisi i reflexió. A fi que l’aprenentatge sigui significatiu i tingui efectes

a llarg termini, aquestes activitats han de ser competencials, assequibles i

estimulants per a cada grup depenent de les seves característiques.

Considerant els objectius finals de proporcionar als aprenents les eines necessàries

per saber escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure en la llengua objecte

d’aprenentatge, és palesa la necessitat de fomentar que les interaccions

lingüístiques que acompanyaran aquest procés siguin en la llengua estrangera. En

aquest sentit el professor és el model lingüístic de referència tant des del punt de

vista tècnic com actitudinal. És primordial que el docent s’expressi en la llengua

meta sempre que sigui possible i que encoratgi els alumnes i els doni suport en l’ús

progressiu de la llengua estrangera. La comunicació s’ha de prioritzar sobre la

precisió en els primers nivells de coneixement, per contribuir a desenvolupar en els

alumnes la capacitat d’expressar-se adequadament en públic amb estratègies
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pròpies d’aquest context comunicatiu. La motivació és un factor essencial en la

consecució d’aquest objectiu; és convenient aprofitar-la, evitant interrompre el

procés comunicatiu tot i la desviació temporal dels objectius programats o

l’excessiva presència d’errors. Aquests han de ser tractats, en el moment adequat,

com una oportunitat d’aprenentatge necessària per reflexionar i aprendre. Tot i

prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, la varietat de situacions i estils

d’aprenentatge fa convenient considerar un enfocament eclèctic que aprofiti els

avantatges de cada metodologia en la proporció adequada.

Per tant, per aconseguir els objectius de l’ESO, es posarà en pràctica una

metodologia principalment comunicativa i participativa.

L'objectiu és que la segona llengua estrangera sigui utilitzada, tant com es pugui,

com a eina de comunicació dins la classe, però sense que això sigui una restricció a

l’activitat educativa.

Les classes començaran normalment amb una introducció oral o una activitat que

serveixi per la presentació del tema i per a què els alumnes demostrin els seus

coneixements previs. En totes les sessions s'inclouran les quatre destreses que

s'inclouen en l'aprenentatge de qualsevol llengua estrangera: comprensió i

expressió escrita, i comprensió i expressió oral. Es donarà especial importància a

l'ús de la segona llengua estrangera per part dels alumnes.

L'ús de les noves tecnologies estarà present en totes les sessions en llengua

estrangera. Utilitzarem la plataforma digital Blinklearning per a la utilització dels

llibres de textos digitals i Google Classroom

Tot i prioritzar un enfocament metodològic comunicatiu, s'utilitzarà un enfocament

eclèctic que ens permeti aprofitar els avantatges de cada metodologia en la

proporció adequada, amb la finalitat d'ajudar els alumnes amb diferents estils

d'aprenentatge.

Tot i la situació sanitària causada per la Covid-19, l’ensenyament al centre és

totalment presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a

persona de risc o d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé

presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu,
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ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà

realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom.

Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites

de forma presencial al centre.

Recursos didàctics

Qualsevol material pot ser susceptible de constituir un recurs didàctic sempre que

sigui emprat amb finalitat educativa. Per atendre els diferents estils d’aprenentatge

i fer les activitats més motivadores, el docent ha d’oferir la més àmplia varietat de

fonts i recursos que tingui a l’abast. Aquests han de ser el més autèntics possible i

semblar-se als que els alumnes usarien en la seva pròpia llengua.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

La disposició de l’aula ha d’afavorir la comunicació i el desenvolupament d’activitats

cooperatives evitant limitar-se a la disposició tradicional i ha d’incloure la utilització

d’espais alternatius tant dins com fora del centre.

Dins el grup classe hi trobem una gran heterogeneïtat de perfils i estils

d’aprenentatge. Per poder atendre millor les necessitats educatives dels alumnes de

llengües estrangeres, es poden fer subagrupacions en parelles o petits grups en

funció de les característiques de les tasques proposades, dels objectius didàctics i

del perfil dels alumnes. Els agrupaments han d’afavorir el seu desenvolupament

acadèmic, i també la seva integració social en el grup classe creant un entorn de

treball relaxat. A fi que l’aprenentatge sigui més profitós i motivador, s’ha de

programar una àmplia varietat de tasques distribuïdes temporalment d’acord amb

una estructura i planificació prèvia susceptible de ser modificada depenent del

desenvolupament de la sessió.

3.2.  Materials i recursos didàctics.

Els materials amb què es treballarà a 3r d’ESO, es complementaran, contínuament

amb recursos multimèdia i addicionals que faciliti el professor.
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Materials didàctics a 3r d'ESO

Nivell A1.2

Llibre de text digital

Logisch! Neu A1.1 Ed. Klett (fins
desembre)

ISBN Kursbuch: 978-3-12-605203-0

ISBN Arbeitsbuch: 978-3-12-605204-7

Logisch! Neu A1.2 Ed. Klett (a partir de
desembre)
ISBN Kursbuch: 978-3-12-605205-4
ISBN Arbeitsbuch: 978-3-12-605206-1

Altres recursos Google classroom, blogs, pàgines web,
Kahoot!...

4. TEMPORALITZACIÓ

Temporització continguts nuclears CURS 3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Lektion 0:

Wiederholung &

Start nochmal mit

Deutsch!

 Wir kennen uns
lernen

 Covid19-
Sicherheitsmaßnahm
en

 Wiederholung in die
Deutsche Sprache

Lektion 5: Um sieben
Uhr…

Die Routine beschreiben:
Die Reihenfolge (zuerst,
danach uns dann).

Kapitel 8: Schule
International

über eigene Sprache uns
Schulweg sprechen.

Wortschatz:
Verkehrsmittel.
Man. ‘sein uns ihr’

Verb sprechen. sätze mit
‘deshalb. Mit + Dativ.

Kapitel 11: In der Stadt

Nach Preise ragen. Etwas
bestellen. Sagen, was man 

(nicht) gern isst
Wortschatz: Geschäfte,

Lebensmittel, Maße
Verben mögen uns

brauchen. 
Für + Akk.  
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Aktivitäten am Tag 
Modalverben: können,
wollen, dürfen, müssen uns
sollen
Trennbare Verben:
einkaufen, abholen, anrufen,
aufstehen, mitnehmen.
Position im S

Kapitel 6: Mein
Lieblingsfach ist…

Die Stundenplan:
Schulfächer

Die Anzeige. Der Imperativ.

Sein + Adjektiv (Adjektive +
uns -) Verb + gern,

Verben mit Vokalwechsel
E/IE uns A/Ä: sprechen,
fahren, essen, laufen,
treffen

Kapitel 9: Meine Freunde
uns ich

sagen, was man
immer/oft/manchmal/macht
/ nie macht.
Sätze mit aver
Akkusativ: Bestimmte
Artikel den, die das uns
Verben mit Akk.
Personalpronomen mit Akk.
über Musik sprechen.
Trennbare Verben

Kapitel 12:Unser
Schulfest

Ein Programm verstehen
Dativ: Bestimmte Artikel
dem der, dem uns Verben
mit Dativ.
Personalpronomen mit
Dativ (mir, dir…)
Fragen mit welcher,
welches, welche.

Eine Geschichte erzählen

Kapitel 7: Kommst du
mit?

Sagen was man will uns
muss. Modalverben.

sic verabreden
Über Hobbies sprechen.
Wortschatz: Hobbies,

Freizeitaktivitäten
aufforderungen verstehen

uns formulieren.

  Kapitel 10: Meine
Familie  uns ich

Über Geburtstag sprechen
uns gratulieren.
Wortschatz: Die Monate, die
Jahreszeiten, die Familie
uns die Haustiere.
Akkusativ: die
unbestimmter Artikel
(k)einen, (k)ein, (k)eine

Kapitel 13: Endlich
Ferien!

Über Ferien sprechen.
Ferien in der Stadt. Ein
Weg beschreiben.
Wortschatz: Reiseziele, in
der Stadt, das Wetter
Wohin? - naix, zu, an, in
Das Präteritum: war  uns
hatte

Training Oder Projekt

NOTA: La seqüenciació dels continguts de les unitats poden canviar depenent de les

necessitats específiques del grup.
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D’acord amb les instruccions de la conselleria, s’ha inclòs la unitat 0 i avaluació

inicial dels alumnes per a saber d’on hem de partir. És important saber en quin

nivell d’aprenentatge comencen els alumnes el nou curs i amb quin estat emocional

i motivacionales troben. S’ha de potenciar i entendre aquesta avaluació inicial

durant les dues primeres setmanes del curs.

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D’AMPLIACIÓ I REFORÇ

Dins l'aula s'intentarà per part del professorat atendre les necessitats dels alumnes

i per això s'utilitzaran distints recursos i estratègies diversificades, sempre d'una

manera integradora i no excloent, especialment cooperativa.

Una vegada la professora detecti que hi ha un desnivell, es prepararan activitats

d'ampliació, en cas de què es tracti d'un alumne els coneixements del qual siguin

superiors als necessaris del nivell pertinent (normalment es prepara per a aquells

alumnes nadius que llegeixen qualque llibre del departament o es preparen

activitats d'un nivell més alt d'acord amb els seus coneixements tenint en compte

els nivells de marc de referència europeu, o també per a aquells alumnes d'altes

capacitats), o bé activitats de reforç (adaptació d'accés al currículum o adaptacions

curriculars no significativa), per a aquells alumnes que no tenen adquirits els

coneixements del nivell en què es troben o que necessiten reforç (el departament

disposa d'alguns llibres amb els mateixos continguts que s'estan treballant a classe

però adaptats a un nivell més baix i presentats d'una manera molt senzilla). Quan

es faci necessari, es farà una adaptació curricular significativa, que són adaptacions

que s'aparten del currículum i afecten el grau de consecució dels objectius

establerts per a cada etapa. Cal fer constar que si un alumne ha tingut reforç el

curs passat, aquest reforç es mantindrà durant les primeres setmanes de classe.

Quan la professora tengui elements per valorar si aquest alumne continua amb el

reforç o adaptació, decidirà si es continua o no amb aquesta mesura.

S'adaptaran, per tant, els continguts o la metodologia perquè tots els alumnes

puguin assolir els objectius establerts. Per aquells alumnes amb el nivell més baix o

per aquells que no hagin cursat l'assignatura d'alemany abans, s’utilitzaran altres
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materials seleccionats pels professors que s’adaptin millor a les característiques de

l’alumnat per reforçar les capacitats d’aprenentatge.

Amb aquesta atenció individualitzada es pretén: adequar els ritmes d’aprenentatge

a les capacitats de l’alumne, revisar i guiar el seu treball diari, fomentar el seu

rendiment acadèmic al màxim, augmentar la seva motivació front l’aprenentatge

per a obtenir una major autonomia en l'estudi i tasques escolars i afavorir el procés

de reflexió de l’alumne sobre el seu propi aprenentatge, fent-li responsable del

reconeixement del seu esforç i la identificació de dificultats. S'utilitzarà,

especialment amb aquests grups, el treball cooperatiu, ja que al estar formats per

un nombre reduÏt d’alumnes, els alumnes podran treballar en grup i desenvolupar

actituds de respecte i col·laboració amb els seus companys.

5.1  AUXILIAR DE CONVERSA

Enguany no hi ha auxiliar de conversa

6. AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per el primer cicle d’Educació

Secundària a l’àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs:

compressió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els

següents. A continuació s’assenyalen en negreta els criteris i estàndards essencials:

6.1. Criteris d’avaluació del primer cicle (3r ESO) i estàndards

d’aprenentatge avaluables

Bloc 1. Comprensió de textos orals

● Identificar el sentit general, els punts principals i la informació més

important en textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva

veu o per mitjans tècnics i articulats a velocitat lenta, en un registre

formal, informal o neutre, i que versin sobre assumptes habituals en

situacions quotidianes o sobre aspectes concrets de temes generals o

del propi camp d’interès en els àmbits personal, públic, i educatiu,
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sempre que les condicions acústiques no distorsionin el missatge i es

pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la

comprensió del sentit general, els punts principals o la informació més

important del text.

● Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text els aspectes

socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits

d’estudi i de feina, activitats de lleure), condicions de vida i entorn,

relacions interpersonals (entre homes i dones, al centre educatiu, en

l’àmbit públic), comportament (gestos, expressions facials, ús de la veu,

contacte visual) i convencions socials (costums, tradicions).

● Distingir la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text

(p. ex., una petició d’informació, un avís o un suggeriment) i un repertori

dels seus exponents més freqüents, i també patrons discursius d’ús

comú relatius a l’organització textual (introducció del tema, canvi

temàtic i tancament textual). 

● Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents

i l’organització de patrons sintàctics i discursius d’ús freqüent en la

comunicació oral, i també els seus significats generals associats (p. ex.,

estructura interrogativa per fer un suggeriment).

● Reconèixer lèxic oral d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a

aspectes concrets de temes generals o relacionats amb els propis

interessos o estudis, i inferir del context i del cotext, amb suport visual,

els significats de paraules i expressions que es desconeixen.

● Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús freqüent, i

reconèixer els significats i les intencions comunicatives generals relacionats amb

aquests.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis,

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. e.

canvi de porta d’embarcament a l’aeroport, informació sobre activitats

en un campament d’estiu, o en el contestador automàtic de un cine),
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sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no estigui

distorsionat.

● Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

d’oci, de estudis o feina).

● Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o informal

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en

una varietat estàndard de la llengua.

● Comprèn, en una conversa informal en la que participa, descripcions,

narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida

diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc

a poc i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular

allò dit.

● Comprèn, en una conversa formal, o entrevista (p. e. en centres d’estudis o de

feina) en la que participa el que es pregunta sobre assumptes personals,

educatius, ocupacionals o del seu interès, així com comentaris senzills i

predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se li

repeteixi, aclareixi o elabori part del que se li ha dit.

● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les idees principals i

informació rellevant en presentacions sobre temes educatius,

ocupacionals o del seu interès (p. e., sobre un tema curricular, o una

conversa per organitzar el seu treball en equip).

● Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. e. notícies,

documentals o entrevistes), quan les imatges ajuden a la compressió.
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Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

● Produir textos breus i prou comprensibles, tant en conversa cara a cara

com per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre o

informal, amb un llenguatge molt senzill, en els quals es dóna, se

sol·licita i s’intercanvia informació sobre temes quotidians i assumptes

coneguts o d’interès personal i educatiu, encara que es produeixin

interrupcions o vacil·lacions, es facin necessàries les pauses i la

reformulació per organitzar el discurs i seleccionar expressions, i

l’interlocutor hagi de sol·licitar que se li repeteixi o reformuli el que s’ha

dit.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir

textos orals monològics o dialògics breus i d’estructura molt simple i

clara, utilitzant, entre altres, procediments com l’adaptació del missatge

als recursos de què es disposa, o la reformulació o explicació d’elements.

● Incorporar a la producció del text oral monològic o dialògic els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals,

comportament i convencions socials, actuant amb prou propietat i respectant les

normes de cortesia més importants en els contextos respectius.

● Dur a terme les funcions principals requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més freqüents de les funcions esmentades i els patrons discursius

senzills d’ús més comú per organitzar el text. Mostrar control sobre un repertori

limitat d’estructures sintàctiques d’ús freqüent i de mecanismes senzills de

cohesió i coherència (repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal, espacial i temporal,

juxtaposició, i connectors i marcadors conversacionals d’ús molt freqüent).

● Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar

informació i opinions breus, senzilles i concretes, en situacions habituals

i quotidianes. Pronunciar i entonar de manera prou comprensible, encara que

resulti evident l’accent estranger, es cometin errors de pronunciació esporàdics, i

els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions o aclariments.

● Emprar frases curtes i fórmules en breus intercanvis en situacions

habituals i quotidianes, encara que calgui interrompre el discurs per

cercar paraules o articular expressions i per reparar la comunicació.
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● Interactuar de manera simple en intercanvis clarament estructurats, utilitzant

fórmules o gests simples per prendre o mantenir el torn de paraula, encara que

puguin donar-se desajusts en l’adaptació a l’interlocutor.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

recolzament visual (p.e. Genially, Canvas, PowerPoint), sobre aspectes

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el

contingut de les mateixes.

● Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes,

com són els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci,

seguint normes de cortesia bàsiques (salutació i tractament).

● Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres

mitjans tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia

informació i expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i

oferiments, demana i ofereix coses, demana i dóna indicacions o

instruccions, o discuteix els passos que cal per realitzar una activitat

conjunta.

● Participa en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o

ocupacional (p. e. per realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seva idees sobre

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris,

sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts bàsiques si ho

necessita.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

● Identificar la idea general, els punts més rellevants i la informació

important en textos, tant en format imprès com en suport digital, breus i

ben estructurats escrits en un registre neutre o informal, que tractin
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d’assumptes habituals en situacions quotidianes, d’aspectes concrets de

temes d’interès personal o educatiu, i que contenguin estructures

senzilles i un lèxic d’ús freqüent.

● Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la

comprensió de la idea general, els punts més rellevants i la informació

important del text.

● Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d’estudi i de feina, activitats

de lleure, condicions de vida i entorn, relacions interpersonals (entre homes i

dones, al centre educatiu, en l’àmbit públic) i convencions socials (costums,

tradicions). Distingir la funció o les funcions comunicatives més importants del

text i un repertori dels seus exponents més freqüents, i també patrons discursius

senzills d’ús comú relatius a l’organització textual (introducció del tema, canvi

temàtic i tancament textual).

● Aplicar a la comprensió del text els constituents i l’organització d’estructures

sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació escrita, i també els seus significats

generals associats (p. ex., estructura interrogativa per fer un suggeriment).

● Reconèixer lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a

aspectes concrets de temes generals o relacionats amb els propis

interessos o estudis, i inferir del context i del cotext, amb suport visual,

els significats de paraules i expressions que es desconeixen.

● Reconèixer lèxic escrit d’ús comú relatiu a assumptes quotidians i a

temes generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i

ocupacions, i inferir del context i del context, amb recolzament visual,

els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més

específic.

● Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació,

així com abreviatures i símbols d’ús comú en alemany (z.B. usw...), i els seus

significats associats.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
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● Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i

utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions

per la realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre

escolar, un lloc públic o una zona d’oci).

● Entén els punts principals de anuncis i material publicitari de revistes o

Internet formulats de manera simple i clara, i relacionats amb

assumptes del seu interès, en els àmbits personal, acadèmic i

ocupacional.

● Comprendre correspondència personal en qualsevol format en la que es

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i

s’expressen sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals,

coneguts o del seu interès.

● Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa

sobre assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o

ocupacional (p. e. sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

● Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol

suport si els números, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen

gran part del missatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (p. e.

sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un esport

o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

● Comprèn l’essencial (p. e. en lectures per a joves) d’històries de ficció

breus i ben estructurades i es fa una idea del caràcter dels personatges,

les seves relacions i de l’argument.

Bloc 4. Expressió de textos escrits: expressió i interacció
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● Escriure, en paper o en suport digital, textos breus, senzills i

d’estructura clara sobre temes habituals en situacions quotidianes o del

propi interès, en un registre neutre o informal, utilitzant recursos

bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes

de puntuació més freqüents.

● Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits

breus i d’estructura simple, p. ex., copiant formats, fórmules i models

convencionals propis de cada tipus de text.

● Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i

sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals, comportament i

convencions socials, respectant les normes de cortesia i de l’etiqueta més

importants en els contextos respectius.

● Dur a terme les funcions requerides pel propòsit comunicatiu, utilitzant els

exponents més freqüents de les funcions esmentades i els patrons discursius

d’ús més habitual per organitzar el text escrit de manera senzilla. 

● Mostrar control sobre un repertori limitat d’estructures sintàctiques d’ús

freqüent, i emprar per comunicar-se mecanismes senzills prou ajustats al

context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal,

espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors discursius molt

freqüents).

● Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar

informació i breus, simples i directes en situacions habituals i

quotidianes.

● Conèixer i aplicar, de manera suficient perquè el missatge principal quedi clar,

els signes de puntuació elementals (p. ex., punt, coma) i les regles

ortogràfiques bàsiques (p. ex., ús de majúscules i minúscules), i també les

convencions ortogràfiques freqüents en la redacció de textos molt breus en

suport digital.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

● Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la

seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a

una publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un
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club esportiu).

● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb

activitats i situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

● Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu

interès personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions

i normes de cortesia i d’etiqueta.

● Escriu informes molt breus en format convencional amb informació

senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions,

en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla

situacions, persones, objectes i llocs i assenyalant els principals

esdeveniments de forma esquemàtica.

● Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments importants i

experiències personals (p. i. la victòria en una competició); es donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i suggeriments (p. i. es

cancel·len, confirmen o modifiquen una invitació o uns plans), i

s’expressen opinions de manera senzilla.

● Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions

públiques o privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la

informació requerida de manera senzilla i observant les convencions

formals i normes de cortesia bàsiques d’aquest tipus de textos.

6.2. Criteris de qualificació

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació a 3r ESO

Treball de classe, pràctica, entrega de quadern, tasques... (treball amb

el llibre de text, d'exercicis i material complementari, presentacions

orals)

50 %

Exàmens 40 %
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L'actitud, atenció, participació i comportament a l'aula (inclou parlar en

alemany dins l’aula)
10 %

Als exàmens seran considerats aptes els alumnes que hi obtinguin un 50% de

respostes correctes.

6.3. Procediments d’avaluació

Tal i com ja s'ha indicat en els criteris d'avaluació, els procediments d'avaluació que

els professors tindran en compte són els següents:

● Proves escrites: es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre.

● Quadern: es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la

presentació, la correcció de les respostes i l'estructura.

● Treball diari i observació dins l'aula: Control diari de la feina realitzada a casa

i dins l'aula. S’avaluarà l'actitud dels alumnes.

● Treballs i activitats: Al llarg del curs es realitzaran activitats i treballs, en

grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte

els continguts, el format de presentació  i l'ortografia.

● Expressió oral: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de

l'alumne en llengua alemanya. Com a norma general, els alumnes han

d'utilitzar l'alemany com a llengua vehicular. L’alumne haurà de preparar una

presentació oral d’un tema a asignar, el qual ja s’haurà treballat a classe.

6.4. Criteris de procediments de recuperació de pendents.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de

desembre (LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i

la promoció a l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de

setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una
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convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Procediments de recuperació a 3r ESO

Nota mínima per fer mitjana (exàmens): 3

Nota mínima per fer mitjana (avaluació): 3

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): L'alumne amb l'assignatura

suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la següent avaluació ja que es

farà avaluació contínua.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):

L'alumne amb l'assignatura suspesa podrà recuperar-la aprovant els continguts de la

següent avaluació ja que es farà avaluació contínua. Si escau, el professor/a preparà

exercicis extra per a aquells alumnes que ho necessitin. Si l’alumne així i tot no supera

els continguts, es podrà presentar a un examen de recuperació.

Matèries pendents

Protocol de pendents: Per tal de recuperar els continguts d'altres nivells, es podrà fer de

les següents formes:

a) l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual i d'aquesta manera li

queden recuperats els continguts de l'assignatura dels nivells anteriors.

b) l'alumne no aprova les dues primeres avaluacions i per tant, s'ha de presentar a un

examen extraordinari que es farà a finals de març.

c) l'alumne aprova l'assignatura el mes de juny. En aquest cas, també li quedaran

recuperats els continguts dels nivells anteriors.

Si un alumne té dos o més nivells pendents, una vegada superats els continguts d'un nivell

superior, quedaran automàticament superats els continguts dels cursos anteriors.

Per aquells alumnes que tenguin l’assignatura pendent, les professores els facilitaran un

document amb exercicis que es penjarà al classroom del curs actual.

Exàmens de pendents: com ja s'ha indicat, un alumne pot aprovar una assignatura
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pendent per avaluacions, o si aprova un nivell superior li queden automàticament superats

els continguts de cursos anteriors. Si no, s'haurà de presentar a l'examen extraordinari el

mes d'abril.

6.5. Criteris de promoció

Veure acord de claustre a la PGA.

7. ELEMENTS TRANSVERSALS

- Educació per al consum: reflexionar sobre el valor i/o el preu de les coses;

reflexió sobre les possessions en la societat actual; valoració del paper de les noves

tecnologies en la societat actual.

- Educació moral i cívica: reflexió sobre la família; valoració del paper de l'educació

en la societat actual.

- Educació per a la no discriminació: interès i respecte pels interessos d'altres joves

independentment de la seva condició física o sexe; interès i respecte pels hàbits

escolars dels joves d'altres països.

- Educació per a la salut: formes de passar el temps d’oci de manera saludable

valoració del paper de l'educació en la societat actual; importància de la pràctica

d'esport, reflexió sobre la situació actual provocada per la pandèmia.

- Educació per a la pau: interès i respecte cap als hàbits i preferències dels altres.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES

CLAU.

Les activitats de recepció, producció i interacció orals i escrites que conformen els

estàndards d’aprenentatge en el currículum bàsic integren tant les diverses

competències comunicatives específiques com les competències clau generals

corresponents a cada etapa.
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L’adquisició d’una segona llengua estrangera, en les seves diferents modalitats,

contribueix en primer lloc, i de manera fonamental, al desenvolupament de la

competència en comunicació lingüística, no tan sols en la llengua objecte d’estudi

sinó també en la llengua primera. La reflexió conscient i el desenvolupament

sistemàtic de competències variades que comporta l’aprenentatge de llengües

estrangeres s’estén a la llengua primera a fi de millorar les competències en

aquesta per comprendre, expressar-se, interactuar i articular pensaments i

sentiments sobre un mateix, l’altre i l’entorn mental i físic en el qual s’actua.

La principal eina d’accés a l’aprenentatge de nous coneixements en la majoria

d’àrees és la llengua. És precisament per aquest motiu que en el procés mateix

d’aprenentatge de nous coneixements es desenvolupa una altra competència bàsica

que ha de servir per continuar aprenent al llarg de la vida, aprendre a aprendre.

Consegüentment, el currículum incideix en el caràcter procedimental de tots els

seus elements constituents. Els continguts necessaris per assolir els estàndards

d’aprenentatge, el grau d’adquisició del quals es valora aplicant els criteris

d’avaluació descrits com a accions, són considerats continguts competencials; això

és, tot allò que l’estudiant ha de saber de forma simultània, saber utilitzar i saber

incorporar al seu perfil de competències. El currículum ajuda els alumnes a

desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre, començant per establir de manera

transparent i coherent els objectius o resultats pretesos, què han de fer els

estudiants com a parlants d'una llengua estrangera mitjançant el seu ús;

determinant el que necessiten aprendre per assolir aquests objectius, i indicant les

estratègies que poden aplicar per aconseguir-ho mitjançant una profunda reflexió

sobre el seu propi procés d’aprenentatge a fi de treure’n les conclusions oportunes

respecte a quin és el tipus d’estratègia d’aprenentatge més adient per a cadascú. El

primer pas per a un eficaç aprenentatge autònom que continuï al llarg de la vida és

marcar-se objectius diversos segons les necessitats de desenvolupament del perfil

personal i anar-los modificant en funció dels resultats obtinguts amb la reflexió

sobre l’aprenentatge.

L’aprenentatge de la segona llengua estrangera pot contribuir notablement al cultiu

de la competència matemàtica potenciant la capacitat per produir i interpretar

informacions sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre

problemes relacionats amb la vida quotidiana i laboral. D’altra banda, atès l’alt
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nombre de publicacions científiques fetes en llengües estrangeres, el seu estudi

també proporciona un apropament al món físic immediat i una interacció

responsable amb aquest, i contribueix així al treball de les competències bàsiques

en ciència i tecnologia que promouen el desenvolupament del pensament científic

expandint l’accés a dades, procediments i tècniques d’investigació, i també la

capacitació de l’individu per identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida

quotidiana.

Els mitjans tecnològics són actualment els canals principals de transmissió

lingüística. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat

de comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i

també faciliten l’accés senzill i immediat a un flux d’informació més gran. Aquests

mitjans estan recollits en el currículum com a suports naturals dels textos orals o

escrits que l’estudiant haurà de produir, comprendre i processar, per la qual cosa la

competència digital forma part substancial de la competència en comunicació

lingüística.

L’aprenentatge de llengües estrangeres suposa necessàriament una actitud oberta

envers els altres; els nous coneixements i actituds han de desenvolupar l’habilitat

per comprendre la realitat social del món plural on vivim i per exercir una

ciutadania democràtica, segura de si mateixa però alhora íntegra, solidària,

responsable i honesta. En la competència social i cívica són cabdals l’habilitat per

interactuar eficaçment en l’àmbit públic, manifestar solidaritat i interès pels

problemes de la comunitat, el respecte als drets humans i la comprensió i

acceptació de les diferències de tota casta presents al món. El caràcter relatiu dels

costums, les pràctiques i les idees és una circumstància que s’ha d’entendre com

una oportunitat d’enriquiment mutu i d’evitació o resolució de conflictes de manera

satisfactòria per a totes les parts. Les competències socials i cíviques, i la

consciència i l’expressió culturals, tant les circumscrites als entorns més immediats

com les pròpies d’àmbits cada vegada més amplis d’actuació, formen part així de

les habilitats que comprèn una competència intercultural integrada en

l’aprenentatge d’aquesta matèria.

Les llengües estrangeres són ara més que mai, i especialment l’alemany, a les Illes

Balears, la porta a un món d’interessants possibilitats en el terreny laboral i

professional, i el currículum pretén fomentar l’emprenedoria com a actitud davant la
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vida incorporant activitats concretes en les quals l’estudiant aprèn a ser crític,

creatiu i compromès també en aquests contextos. L’articulació clara i convincent de

pensaments i idees i la capacitat d’assumir riscos, juntament amb la gestió

adequada de la interacció i l’estímul que suposa comunicar-se en altres llengües per

enfrontar nous reptes o resoldre problemes en escenaris complexos, són

fonamentals en el desenvolupament de l’esperit emprenedor.

L’enfocament orientat a l’acció adoptat en el currículum bàsic es concentra en

l’estudiant, que és qui aprèn, construeix les seves competències i les utilitza, tant

per dur a terme les tasques d’aprenentatge a l’aula com les que requereix la

comunicació real. Per tant, la matèria de segona llengua estrangera contribueix

decisivament al desenvolupament de destreses essencials del sentit de la iniciativa

en especial pel que fa a les activitats d’expressió i interacció oral i escrita, en les

quals, des de la seva mateixa planificació, els alumnes han de prendre decisions

sobre què dir i com fer-ho, a través de quin canal i amb quins mitjans, en quines

circumstàncies i depenent de quines expectatives i reaccions dels interlocutors o

corresponsals, tot això a fi de complir el propòsit comunicatiu que es persegueix

amb el major grau possible d’èxit.

L’aprenentatge d’una llengua estrangera col·labora en el desenvolupament de la

competència de consciència i expressions culturals emprant models lingüístics que

contenguin produccions amb un component cultural al mateix temps que permet

valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat i la importància del diàleg

intercultural.

8.1 Tractament de les competències clau

COMPETÈNCIA
CLAU

COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems
generals)
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Comunicació
lingüística

Aquesta competència es treballa a totes les sessions de la
matèria ja que és una assignatura eminentment
lingüística. Es treballen les següents destreses:

● Comprensió lectora (es llegeixen texts de
distintes tipologies textuals i nivells, depenent del
curs)

● Comprensió oral (es fan audicions de distints
tipus, tant converses, exposicions, vídeos, cançons i
els alumnes han d'ésser capaços de respondre
exercicis. També han d'ésser capaços de seguir les
explicacions del professor i les intervencions de la
resta d'alumnes, així com interaccions
alumne-alumne)

● Expressió escrita (es treballen diferents tipologies
textuals depenent del nivell on es demana que els
alumnes siguin capaços d'escriure un text amb
coherència i cohesió, així com d'estructurar-lo d'una
manera correcta i de no cometre errors gramaticals
greus, sempre tenint en compte el seu nivell)

● Expressió oral (es treballa a diari ja que es
demana que les intervencions que es fan a classe es
facin amb alemany. Aquest tipus d'activitat seria
una manera espontània de treballar l'alemany oral.
També es fan presentacions orals i diàlegs preparats
on els alumnes poden organitzar i pensar el que
volen dir)

En totes les destreses es té en compte les estructures
gramaticals del nivell pertinent així com l'ús d'un
vocabulari adequat també del nivell.

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia

- Diferents convencions matemàtiques com són els
nombres, la moneda, percentatges, etc.
-Es treballa la capacitat dels alumnes per interpretar
informacions d'aspecte quantitatiu i espacial relacionats
amb la realitat que els envolta, normalment es fa a través
de la comprensió escrita, així com també la comprensió
oral.

Competència
digital

- Els alumnes han d'ésser capaços d'utilitzar les eines.
informàtiques bàsiques per a realitzar treballs per a l'àrea
d'alemany (tractament de document de textos i
Powerpoint).
Es donarà especial importància a la competència digital
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durant aquest curs.
Aprendre a
aprendre

- Es motiva als alumnes i s’intenta que els alumnes
tenguin confiança amb sí mateixos a l’hora de fer
intervencions en llengua alemanya. Aquests dos aspectes
són molt important per a adquirir aquesta competència.

- Es fa una reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Abans
de cada bloc de continguts s’intenta esbrinar el que sap
l’alumne sobre el tema i es fixen uns objectius, que és el
que ha de saber, i també es planifica el procés
d’aprenentatge amb aquells continguts que es treballaran.
Al final del bloc de continguts es fa una valoració del que
s’ha après, el que s’ha de millorar i on es vol arribar.

- Treball tant individual com en grup.

Es donarà especial importància a la competència digital
durant aquest curs.

Competències
socials i cíviques

- Es fomenta que l'alumne, a través de la llengua
alemanya, tengui la habilitat de comprendre el món on
vivim i sigui respectuós cap a les diferències.

- Es fomenta que l'alumne s'interessi per als problemes
globals i també crei una empatia cap a altres persones i
països.

- Es fomenta que l’alumne tingui un esperit crític cap al
món que ens envolta, que reflexioni sobre la justícia,
igualtat, drets humans (en molts de texts sorgeixen punts
de debats sobre aquests aspectes i es comenten a classe.
També s’organitzen debats en grups-classe on els alumnes
han d’aplicar les estructures apreses per donar la seva
opinió, sempre en sentit crític).

- Els alumnes han d'interactuar entre ells i amb el
professor, la qual cosa implica que han d'ésser conscients
de com dir el que volen comunicar i de tenir en compte les
convencions culturals alhora.

- S'incentiva a que treballin per parelles i en grup, la qual
cosa contribueix en aquesta competència ja que el
respecte cap als altres i la col·laboració són el punt clau
per a l'èxit.
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Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

- Contribuïm al coneixement per part dels alumnes dels
coneixements i destreses relacionades amb les
oportunitats de carrera i el món del treball en el bloc de
continguts on es treballa l'expressió de futur.

- Treball en grups per a preparar diferents tasques, segons
el nivell, on els alumnes han de planificar, adaptar un rol,
negociar solucions amb la resta de companys, etc.
-Iniciativa a l'hora de fer intervencions i propostes a
classe.

Consciència i
expressions
culturals

- A cada una de les unitats treballem aspectes culturals
dels països de parla alemanya, encara que també es fa
una reflexió o comparació amb com es viu aquell aspecte
al seu país d'origen. Exemple: el tema de les festivitats, on
els alumnes han de fer una recerca i a continuació han
d'elaborar un pòster sobre una festivitat.

- Es fomenta l'interès per la vida cultural i també per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant del lloc on viuen els alumnes com d'altres.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L’ALUMNAT ENES.

9.1. Plans d’actuació.

En el cas que hi hagi un alumne ENES, el professor  oferirà una atenció més

personalitzada, amb adaptacions curriculars.

9.2. Criteris per l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Quan els membres del departament hagin detectat els diferents nivells de
coneixements, ritme d’aprenentatge i problemes de comprensió dels alumnes, es
prendran les mesures oportunes, com ara oferir una atenció més personalitzada,
amb adaptacions curriculars, selecció de continguts, exercicis de reforç i
d’ampliació.

Per aquells alumnes amb el nivell més baix o per aquells que no hagin cursat
l'assignatura d’alemany abans s’utilitzaran uns quaderns i altres materials
seleccionats pels professors que s’adaptin millor a les característiques de l’alumnat
per reforçar les capacitats d’aprenentatge.

9.3. Mesures individuals de suport.
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Els alumnes amb l’alemany com a llengua materna rebran materials adients perquè
puguin desenvolupar les competències que hagin de menester, normalment la
lectura i l’escriptura.

A més dels objectius que han d’assolir tots els alumnes, aquells alumnes que
tinguin l’alemany com a llengua materna hauran de:

● Realitzar totes les tasques proposades pel professor per tal que milloren les
seves mancances en l’ús escrit i oral de la seva llengua. Aquestes tasques
dependran de la situació de cada alumne en particular.

● Es valorarà la seva aportació positiva com a parlants d’alemany al
desenvolupament de la classe d’alemany.

Es procurarà que els alumnes amb dificultats especials se sentin integrats en el

grup i facin progressos segons les seves habilitats. Aquesta situació es tindrà en

compte a l’hora d’avaluar-los. Si es considera necessari es faran adaptacions a

alumnes concrets o a tot el grup.

10. ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

Es posarà a l’abast de l’alumne les eines necessàries per a cursar

l’assignatura. Si es detecta un alumne amb situació de vulnerabilitat social,

s’informarà al tutor i des del departament es facilitarà a l’alumne l’aprenentatge de

l’assignatura.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu

estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

Des del departament de Llengües Estrangeres, si es dóna un cas en què els

alumnes no poden assistir al centre per prescripció mèdica, es facilitaran totes les

tasques a dur a terme a través del Classroom del grup. L’alumne ha d’estar
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pendent del correu electrònic i de les publicacions del classroom.

● Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu (S’han afegit aquestes

mesures al punt 9)

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL

DEPARTAMENT

Es proposaran activitats per a realitzar en el dia de la dona i en Sant Jordi i el dia del

llibre. Pendent de confirmació.
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1. Seqüenciació de continguts

Segons el currículum vigent, els continguts de l’àrea de Tecnologia I comprenen dos nivells:

2n i 3r d’ESO. En l’exercici de l’autonomia de centre, correspon al departament didàctic

distribuir els continguts entre els diferents nivells del primer cicle.

La matèria al primer cicle d’educació secundària obligatòria (Tecnologia I) s’organitza en els

blocs següents:

Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics

Tracta el desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten avançar des de la

identificació i la formulació d’un problema tècnic fins a la seva solució constructiva, i tot això

a través d’un procés planificat i que cerqui optimar recursos i solucions. La posada en

pràctica d’aquest procés tecnològic, que exigeix un component científic i tècnic, s’ha de

considerar vertebradora al llarg de tota l’assignatura.

Bloc 2. Expressió i comunicació tècniques

Atesa la necessitat d’interpretar i de produir documents tècnics, els alumnes han d’adquirir

tècniques bàsiques de dibuix i ús de programes de disseny gràfic. Els documents tècnics

són bàsics al començament, i el seu grau de complexitat, especificitat i qualitat tècnica

augmenta. En aquest procés evolutiu s’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques en

l’elaboració dels documents del projecte tècnic.

Bloc 3. Materials d’ús tècnic

Per produir un prototip és necessari conèixer les característiques, propietats i aplicacions

dels materials tècnics més comuns emprats en la indústria, donant una especial rellevància

a les tècniques de treball amb materials, eines i màquines, així com a comportaments

relacionats amb la feina cooperativa en equip i hàbits de seguretat i salut.

Bloc 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes
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Pretén formar els alumnes en el coneixement de les forces que suporta una estructura i els

esforços a què estan sotmesos els elements que la configuren, i en el funcionament dels

operadors bàsics per transmetre i transformar el moviment, ambdós part fonamental de les

màquines.

Bloc 5. Energies, electricitat i electrònica

Proporciona el coneixement de les fonts d’energia i les relaciona amb els efectes de

l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió. Els alumnes aprenen a identificar els

elements fonamentals d’un circuit elèctric, així com el seu funcionament i el seu ús industrial

i domèstic, amb l’ajut d’esquemes dissenyats prèviament.

Bloc 6. Tecnologies de la informació i la comunicació

Es pretén el coneixement dels elements fonamentals que constitueixen el maquinari d’un

ordinador. S’han de destacar els continguts de tipus pràctic, tant en la connexió de

dispositius electrònics com en la gestió de documents, la instal·lació, el manteniment i

l’actualització d’aplicacions. S’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques per elaborar la

documentació tecnològica. Es pretén l’adquisició de destreses en l’ús d’eines i aplicacions

bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i publicar informació.

2. Objectius específics de l’àrea.

La matèria de Tecnologia I a l’educació secundària obligatòria té els objectius següents:

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents

punts de vista.

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, dissenyar,
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elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de forma segura.

3. Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el funcionament;

conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme; aprendre la millor manera

d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu

disseny i construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva existència.

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i

l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari

adequats.

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i

curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la investigació i el

desenvolupament tecnològics i la influència que tenen en la societat, el medi ambient, la

salut i el benestar personal i col·lectiu.

6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, conèixer-ne el

funcionament i les formes de connexió i emprar amb facilitat aplicacions informàtiques que

permetin cercar, emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació,

usant de forma habitual les xarxes de comunicació.

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, incorporar-les a

la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica sobre la influència que exerceixen

sobre la societat i el medi ambient.

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina 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, igualtat i solidaritat.

9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com a les

solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.
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3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

● Aprenentatge orientat a la resolució de situacions i problemes de la vida diària que

resultin propers a l’alumne.

● Aprenentatge cooperatiu.

● Metodologia per projectes.

● Atenció a la diversitat i a les necessitats de l’alumnat adaptant recursos, espais,

tasques, etc.

● Treball actiu i centrat en l’alumne.

● Foment de l’autonomia i l’autoaprenentatge.

● Fomentar la lectura i l’escriptura.

● Potenciar l’ús de les TIC i de les tecnologies innovadores des de la responsabilitat.

● Desenvolupar rutines digitals.

● Ensenyament fomentat en el pensament: creatiu, crític, divergent i pensament

computacional.

● Procés E/A que fomenti la capacitat d’establir connexions entre continguts i fonts

d’informació i a la creació de patrons d’informació útils; és el que es coneix com a

connectivisme.

● Interdisciplineritat, transdisciplinaritat i metadisciplinar.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

En relació als espais, les sessions de 2nESO es desenvoluparan en el taller de tecnologia.

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i dels escenaris d’ensenyament, es

valoraran distints tipus d’agrupaments que podran ser: individual, parelles o per equips (3-4

membres).

En relació a la distribució del temps, cal distingir la distribució setmanal i la distribució d’una

sessió.

De forma general, s’estableix:
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Distribució setmanal de les sessions

SESSIÓ Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3

ESPAI taller taller taller

Tipus de sessió Projecte tècnic desenvolupament
de continguts

desenvolupament
de continguts

Distribució temporal d’una sessió

El disseny d’una dependrà del tipus que es trati. Així, distingirem:

● Sessió inici unitat

● Sessió de continuïtat d’unitat

● Sessió final d’unitat

A més, cal tenir en compte que, les sessions de presentació a inici de curs com les

sessions de final de curs poden tenir organització específica.

● Sessió inici unitat

○ Gestió d’aula.

○ Presentació de continguts i metodologia.

○ Definir objectius.

○ Tasca d’avaluació inicial (tasca inicial).

○ Definir objectius didàctics.

● Sessió de continuïtat d’unitat

○ Gestió d’aula.

○ Repàs de la sessió anterior.

○ Definir objectius de la sessió.

○ Continguts.

○ Tasques d’adquisició de continguts (tasques de seguiment).

○ Repàs final de la sessió i presentació de la següent sessió.

● Sessió final d’unitat
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○ Gestió d’aula.

○ Repàs de continguts i metodologia.

○ Tasques de grau d’assoliment de continguts (tasques d’avaluació final).

○ Autoavaluació. Revisió individual del grau d’assoliment dels objectius

didàctics.

Tractament disciplinari

El tractament disciplinari de la matèria de tecnologia pot presentar diferents enfocaments.

El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de dues o més

matèries per aprofundir en un determinat coneixement.

El tractament transdisciplinari de la tecnologia permet enfocar la matèria com una eina per

donar resposta a la complexitat del món en què vivim. Aquesta concepció permet la

integració de dues o més matèries, de manera que la divisió entre aquestes deixa d’existir.

Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre matèries, de

manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi explícit, sinó la forma a

través de la qual ens aproximam a la realitat. Representa un model globalitzador, en què el

que justifica l’aprenentatge dels continguts no és el valor disciplinari, sinó la capacitat per

valorar, comprendre i resoldre situacions de la realitat. En la matèria de tecnologia, els

projectes duits a terme són un clar exemple de tractament metadisciplinari, ja que els

continguts es desenvolupen i es treballen a partir del plantejament d’un problema.

Avaluació

L’avaluació és un procés que permet obtenir informació en relació a l’evolució d’un alumne

en relació a l’assoliment dels objectius d’etapa i desenvolupament de les competències clau.

Aquesta avaluació ha de ser continua, formativa, integradora i diferenciada, sent els seus

referents els objectius de cada matèria/competència/capacitat, i més específicament els

criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge que es considerin rellevants, donat el

seu caràcter orientatiu, amb les prioritzacions que s'han establert en el marc de les

programacions docents.

Així, s’han de considerar diferents tipus d’avaluació:

8



Programació docent Tecnologia I-2nESO
Departament de Tecnologia

IES Port d'Alcúdia

● Avaluació inicial. Constitueix el punt de partida necessari per organitzar

l’ensenyament. S’ha d’aplicar al començament, per poder conèixer les idees prèvies i

les habilitats que tenen els alumnes prèviament.

● Avaluació contínua. Tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva

aproximació als aprenentatges. Permet valorar el progrés dels alumnes, detectar

mancances i/o dificultats i, per tant, redissenyar el pla de treball.

● Avaluació sumatòria o final. Té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix

per comprovar el grau de domini i assoliment de l’alumne dels objectius, continguts i

competències claus d’àrea corresponents.

● Autoavaluació. L’objectiu fonamental és que l’alumne analitzi el procés

d’aprenentatge.

● Coavaluació. Aquest tipus d’avaluació permet valorar la tasca feta entre iguals i

detectar possibles millores. a realitzar entre iguals la qual es diu cooperativa perquè

afecta un grup de persones.

Per avaluar el procés d’aprenentatge, és necessari tenir en compte que hi pot haver més

d’una única resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes, argumentar

les respostes, explorar alternatives i prendre decisions efectives.

L’eina que s’empra per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge són les rúbriques per a cada

tipus de tasca.

El paper dels docents

El professor té un rol de guia en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, sempre en

col-laboració amb les famílies. És el responsable de dissenyar el pla d’ensenyament atenent

a les circumstàncies del curs, tenint en compte l’atenció a la diversitat, a més de les

característiques intrínseques de la matèria.

En la mesura del possible, el docent ha de facilitar l’adquisició de coneixements i

desenvolupament d’habilitats, des de l’experiència pròpia de l’alumne, així com fomentar la

creativitat i el pensament crític.
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Les programacions docents i d’aula elaborades pel professorat han de ser flexibles, dins el

marc legal de referència, per tal d’adaptar-se a la realitat del moment actual i a les

necessitats variants dels alumnes.

Participació de les famílies

La implicació de les famílies en el procés d'aprenentatge integral de l’alumnat és

fonamental, per tant, s’ha de promoure la seva implicació i se’ls ha de facilitar el

coneixement dels aprenentatges duts a terme al centre. per això, una de les grans eines són

les noves tecnologies de la informació.

3.2 Materials i recursos didàctics.

● Chromebook invididual.

● Classroom de l’àrea.

● Instal-lacions i recursos del centre, com ara projectors, altaveus, etc.

● Programari.

● Material fungible.

● Eines i màquines-eina del taller.

A l’hora de seleccionar un recurs didàctic, convé fer-ho sempre a partir de les

característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció del tipus de tasca i la

metodologia seleccionada pel professor per dur a terme un determinat procés

d’ensenyament-aprenentatge.

Es fomentarà la reutilització i reciclatge de materials casolans.

Els estris mínims que han de portar els alumnes per la matèria són:

● Chromebook.

● Regla, escaire i cartabó.

● LLapis, bolígraf negre o blau, goma.

● Arxivador o quadern de quadres específic per a la matèria.

● Carpeta o fundes de plàstic.
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Les famílies aporten amb la matrícula 12€ per alumne amb l’objectiu de l’adquisició del

material necessari pels projectes tècnics i d’altres recursos. Tot i això, es té en compte la

vulnerabilitat socioeconòmica de les famílies (veure Atenció a la diversitat).

4. Temporització.

Temporització continguts nuclears CURS 2n ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1. Procés tecnològic (Bloc 1)
UD3. Materials d'ús tècnic

(Bloc 3)

UD5. Mecanismes i

màquines (Bloc 4)

UD2. Dibuix tècnic (Bloc 2)

UD4. Estructures (Bloc 4) UD6. Electricitat (Bloc 5)

UD5. Mecanismes i

màquines (Bloc 4)

UD7.Energia i la seva

transformació. Centrals

elèctriques (Bloc 5)

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (Bloc 6)

TALLER DE PENSAMENT COMPUTACIONAL

Continguts transversals i competencials mitjançant les tasques/projectes que

desenvolupin els continguts competencialment.

Projectes proposats

Projecte 1. Cub soma

Projecte 2. Estructura amb moviment mitjançant una

màquina o mecanisme/Efectes encadenats de

màquines simples/Maqueta de màquines simples

(atenció a la diversitat)

Projecte 3. Connector

Tal com recull la programació docent del departament de Tecnologia, tant els continguts,

tasques i projectes podran ser adaptat i/o modificats a criteri del professor en funció de:

● Atenció a la diversitat.

● Espais i recursos humans i/o materials.

● D’altres circumstàncies que es puguin esdevenir durant el curs escolar.

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

● Amb l’objectiu d'establir un camí definit pel procés d’aprenentatge de l’alumnat:
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○ A l’inici de cada sessió es recorda allò que s’ha treballat anteriorment i

s’explica la planificació de la sessió que es desenvolupa.

○ En finalitza es dedica un temps a repassar els continguts treballats, resoldre

dubtes de l’alumnat i introduir la tasca de la següent sessió.

● Abans d’una prova o lliurament, es dedica al manco una sessió a preparar

l’avaluació.

● En cada unitat o bloc de continguts es podran plantejar tasques d’ampliació

curricular o extracurricular de la forma més interdisciplinar possible, motivadora,

significativa i relacionada amb la vida quotidiana de l’alumne en la mesura del

possible.

● Cada grup compta amb una sessió setmanal de suport.

6. Avaluació.

6.1 Criteris d’avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables

Tenint en compte que l’àrea de Tecnologia I compren els dos nivells del primer
cicle de l’ESO i que els continguts s’han d’assolir durant dos cursos, és
necessari establir els mínims avaluables en el nivell de 2nESO.

Codi

MÍNIMS AVALUABLES TECNOLOGIA I-2n ESO-NIVELL BÀSIC

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS
Continguts
Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. Documents
tècnics necessaris per elaborar un projecte.
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de tècniques
i materials apropiats.
Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.
Eines a l’aula taller.
Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip.
Normes de seguretat a l’aula taller.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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1. Identificar i descriure les etapes necessàries per crear un producte tecnològic des
de l’origen fins a la comercialització, investigar la seva influència en la societat i
proposar millores tant des del punt de vista de la utilitat com del possible impacte
social.
1.1. Dissenya un prototip que dóna solució a un problema tècnic mitjançant el procés
de resolució de problemes tecnològics.
2. Fer les operacions tècniques previstes en un pla de feina emprant els recursos
materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi
ambient i valorant les condicions de l’entorn de feina.
2.1. Elabora la documentació necessària per planificar i construir el prototip.
3. Explicar mitjançant documentació tècnica les diferents fases d’un producte des del
disseny fins a la comercialització.
3.1. Produeix els documents necessaris relacionats amb un prototip emprant quan
sigui necessari programari específic de suport.
BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES
Continguts
Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats i normalització.
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives). Proporcionalitat entre
dibuix i realitat. Escales i acotació.
Esbossos i croquis.
Metrologia.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de
normalització i escales. Adquirir habilitat i destresa en l’ús dels instruments de dibuix.
1.1. Representa objectes i sistemes tècnics mitjançant vistes i perspectives i
mitjançant croquis i emprant criteris normalitzats d’acotació i escala.
2. Interpretar croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
2.1. Interpreta croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
BLOC 3. MATERIALS D’ÚS TÈCNIC
Continguts
Obtenció, propietats i característiques generals dels materials d’ús habitual: fusta,
metall, plàstic i materials de construcció.
Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials per treballar amb
diferents materials.
Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant diferents materials.
Repercussions mediambientals.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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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.
1.1. Descriu les característiques pròpies dels materials d’ús tècnic i en compara les
propietats.
1.2. Explica com es poden identificar les propietats mecàniques dels materials d’ús
tècnic.
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.
2.1. Identifica i manipula les eines del taller en operacions bàsiques de conformació
dels materials d’ús tècnic.
2.2. Elabora un pla de feina al taller amb especial atenció a les normes de seguretat
i salut.
BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES
Continguts
Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura (entramades, triangulades,
penjades) i laminars. Triangulació.
Esforços bàsics i resistents. Aplicacions.
Màquines simples: roda, politja, palanca, pla inclinat i cargol.
Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de transmissió i
transformació de moviment.
Normes de seguretat en la feina amb màquines.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar i descriure els esforços a què estan sotmeses les estructures
experimentant en prototips.
1.1. Descriu, basant-se en informació escrita, audiovisual o digital, les
característiques pròpies que configuren les tipologies d’estructura.
1.2. Identifica els esforços característics i la transmissió dels mateixos en els
elements que configuren l’estructura.
2. Observar i emprar operadors mecànics responsables de transformar i transmetre
moviments, en màquines i sistemes, integrats a una estructura.
2.1. Descriu mitjançant informació escrita i gràfica com transforma el moviment o el
transmeten els diferents mecanismes.
2.2. Calcula la relació de transmissió de diferents elements mecànics com les
politges i els engranatges.
2.3. Explica la funció dels elements que configuren una màquina o sistema des del
punt de vista estructural i mecànic.
2.4. Simula mitjançant programari específic i mitjançant simbologia normalitzada
circuits mecànics.
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BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Continguts
Energia elèctrica: generació, transport i distribució. Descripció i tipus de centrals.
Anàlisi de les repercussions mediambientals.
Circuit elèctric: magnituds elèctriques, simbologia i tipus de circuits (en sèrie, en
paral·lel i mixt). Llei d’Ohm.
Descripció de components i muntatge de circuits elèctrics senzills. Aplicacions del
polímetre.
Introducció a l’electrònica bàsica: components i muntatges bàsics.
Valoració de les aplicacions de l’electricitat i l’electrònica a la vida quotidiana.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Relacionar els efectes de l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en
altres manifestacions energètiques.
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió.
2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques
bàsiques.
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques.
2.2. Manipula els instruments de mesura per conèixer les magnituds elèctriques de
circuits bàsics.
3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb
operadors elementals.
3.1. Dissenya, fent servir programari específic i simbologia adequada, circuits
elèctrics bàsics i experimenta amb els elements que els configuren.
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, díodes
LED, motors, bateries i connectors.
BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Continguts
Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i organització d’un
ordinador. Sistema operatiu. Recuperació de la informació en suports físics, locals i
extraïbles.
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari lliure OpenOffice.org
(processador de text, presentacions, full de càlcul, base de dades, disseny gràfic).
Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i difondre informació.
Introducció al llenguatge HTML. Elaboració de pàgines web.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir les parts operatives d’un equip informàtic i emprar correctament el
programari OpenOffice.org.
1.1. Identifica les parts d’un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau.
1.2. Instal·la i empra programari bàsic.
1.3. Fa servir adequadament equips informàtics i dispositius electrònics.
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2. Utilitzar de forma segura sistemes d’intercanvi d’informació.
2.1. Gestiona espais web, plataformes i altres sistemes d’intercanvi d’informació.
2.2. Coneix les mesures de seguretat aplicables a cada situació de risc.
3. Usar un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics.
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i
difondre’ls.

Aquests mínims seran d’aplicació en els diferents escenaris que esdevingui la crisi sanitària

per COVID-19.

6.2 Criteris i eines de qualificació

Criteris generals

● Els alumnes i les seves famílies seran inclosos en els classrooms que el professorat
corresponent elabori.

● La principal via de telecomunicació amb l’alumnat serà el correu electrònic de centre
i classroom.

● La principal via de telecomunicació amb les famílies serà GESTIB i correu electrònic
de centre.

● Es fomentarà el treball que permet el desenvolupament competencial integrat de
l’alumnat.

● S’estableixen criteris i eines de qualificació generals pels escenaris que se’n derivin
de la crisi sanitària per COVID-19.

Avaluació durant el curs

Criteri de qualificació

Què s’ha de valorar/Què

s’ha d’assolir?

Eina de qualificació

Com es valora?

Pes

Continguts i competències

claus assolits a final

d’unitat de l’àrea

Tasques d’avaluació final

de grau d’assoliment,

projectes i/o proves

90%

Actitud

Comportament

Tasques de seguiment de
grau d'adquisició de
continguts i habilitats

Enregistrament diari

10%
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Hàbits de feina i estudi

Participació

Col·laboració

Puntualitat en el lliurament

de les tasques

Qualitat de la presentació

● La qualificació de la matèria s’obtindrà fent ús de les eines i criteris especificats

en la taula.

● El professor titular podrà decidir realitzar proves amb els continguts, forma i

format que trobi convenient en funció del perfil de l’alumnat per tal de garantir

l’atenció a la diversitat i donar resposta a les necessitats de l’alumnat.

● L’actitud i el comportament s’avaluen tant fent un seguiment diari com en cada

tasca segons descriptors i indicadors establerts en rúbrica.

● Per obtindre avaluació positiva la mitja de l'avaluació ha de ser igual o superior a

un 5.

● Per tal de obtindre una avaluació positiva és obligatori lliurar totes les tasques,

així com documents corresponents als projectes proposats i haver fet totes les

proves. En cas contrari, si no és per causa justificada convenientment, l’avaluació

serà negativa. Per això, el professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat,

flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com ara data de lliurament, repetició

de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el lliurament i/o la

prova en la data fixada inicialment està justificada convenientment.

● Si la mitjana surt aprovada però no s’han lliurat totes les tasques, documents i/o

no s’han realitzat totes les proves, la qualificació final serà de 4.

● Es llevarà un punt per dia de retard i com a màxim es permetrà l’entrega tres

dies després de la data inicial, exceptuant casos justificats.

Avaluació final (convocatòria ordinària de juny)

● Per tal d'obtindre avaluació positiva en l'avaluació final és necessari que la mitja

de les tres avaluacions surti igual o superior a cinc.

● Per poder fer mitja és necessari haver aprovat al manco dues avaluacions.
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● Cas de què l'alumne/a obtingui una nota mitja a la convocatòria de juny positiva,

però tengui més dues avaluacions suspesa, la nota final a la convocatòria de juny

serà d'un 4.

Recuperació ordinària (al juny)

● Els alumnes que la mitjana final en la convocatòria ordinària obtinguin una

qualificació negativa podran optar a una recuperació per tal d’intentar aprovar

l’assignatura al juny.

● El professor decidirà l’eina o eines més convenients per tal de dur a terme dita

recuperació en funció del perfil individual de cada alumne.

Recuperació extraordinària (pendent de publicació de decret d’avaluació)

Eina de qualificació Criteri de qualificació

Pla de tasques: tasques publicades al
classroom corresponent

100%

Evolució durant el curs: qualificació en la
convocatòria ordinària de juny

+10%

● Per a l’avaluació en la convocatòria extraordinària es farà la mitja de totes les
tasques publicades al classroom corresponent, les quals s’han de lliurar en la data
de venciment establerta per la direcció del centre.

● És requisit haver lliurat totes les tasques com a màxim en la data de venciment
establerta. Cas contrari, l’avaluació serà negativa.

● Si la mitjana de les tasques surt igual o superior a 5, però no s’han lliurat totes les
tasques, la nota final serà de 4.

● Segons marca la legislació vigent, en la convocatòria extraordinària,  s’ha de tenir en
compte l’evolució de l’alumne durant el curs. Per tal de què així sigui:

○ L’eina de qualificació serà la qualificació en la convocatòria ordinària.
○ Amb l’objectiu de què això no impliqui efectes negatius en l’avaluació de

l’alumnat, s’aplicarà dita eina com a reforç positiu en la qualificació obtinguda
en la convocatòria extraordinària.

● No hi ha prova en la convocatòria extraordinària.
● En tots els casos, per superar la matèria és necessària la qualificació mínima d’un 5.
● En qualsevol dels casos, la qualificació màxima serà d’un 5.

(*) A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
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l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i
les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els
criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

Avaluació de matèria pendent de 2nESO (alumnes que cursen 3r i/o 4tESO)

Alumnes de 3r
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar/realitzar i superar les tasques i/o
proves encomanades pel professorat en les dates
establertes pel centre dels nivells corresponents en la
convocatòria corresponent.

● L’alumne pot recuperar la matèria pendent de dues formes
no excloents:

○ Aprovant les tasques i/o proves encomanades per a
la seva recuperació en el període del calendari
escolar establert pel centre.

○ En el cas dels alumnes de 3r o 3rPMAR: superant
les dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 3r d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n d’ESO.

○ En el cas dels alumnes de 4tPRAQ: superant les
dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 4t d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n i/o 3r d’ESO.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

Alumnes de 3r
d’ESO PMAR amb
matèria pendent de
2n d’ESO

Alumnes de 4t
PRAQ amb matèria
pendent de 2n
d’ESO  i/o 3r
d’ESO

Alumnes de 4t
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria de forma ordinària.
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2n d’ESO i/o 3r
d’ESO

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar i superar les tasques i/o proves
encomanades pel professorat en les dates establertes pel
centre dels nivells corresponents.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

En l'article 13 del Decret 34/2015 de 15 de Maig, pel qual s'estableix el currículum en

l'educació secundària obligatòria, s’enumeren els diferents elements transversals. La

matèria de Tecnologia es treballa de forma implícita:

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les

tecnologies de la informació i la comunicació, l’emprenedoria i l’ educació cívica i

constitucional.

● Els valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la

violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i de

no-discriminació.

● S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes

en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que

sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la

democràcia, el respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, el

rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les víctimes del terrorisme, la

pluralitat, el respecte a l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre

tipus de violència.

● Mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin desenvolupar la

creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit

emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític.
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● Accions per millorar la convivència i prevenir els accidents de trànsit, perquè els

alumnes coneguin els seus drets i deures com a usuaris de les vies, en qualitat de

vianants, viatgers i conductors de bicicletes o vehicles a motor, respectin les normes

i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la tolerància, la prudència, l’autocontrol, el

diàleg i l’empatia amb actuacions adequades tendents a evitar els accidents de

trànsit i les seves seqüeles.

Són precisament aquests valors els que es treballaran de forma implícita en cada una de les

unitats didàctiques mitjançant:

● Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

● Projectes tècnics.

● Participació en les tasques que les aules ordinàries i les aules específiques

impliquen.

Com a conseqüència de la crisi sanitària per COVID-19, els departaments didàctics han

d’incloure en les seves programacions corresponents aspectes relacionats amb la

promoció de la salut, amb independència del tractament específic que alguna àrea en faci

i de les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació a la COVID-19 són:

● descripció dels símptomes de la malaltia,

● protocol sobre com actuar davant l'aparició de símptomes,

● mesures de distància física i limitació de contactes,

● higiene de mans, higiene respiratòria  i  resta  de  mesures  de  protecció  individual,

● ús  adequat  de  la  mascareta,

● consciència  de  la  interdependència  entre  els  éssers humans i l'entorn i,

● foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.

Així mateix, s'hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable: alimentació,

activitat física, prevenció d'addiccions, benestar emocional i prevenció de riscs i accidents.

En conseqüència, es proposen materials i activitats com:

● Presentacions o vídeos que donin una informació clara dels aspectes esmentats.
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● Activitats de reflexió individual i grupal que permetin l’anàlisi de la situació,

l’expressió emocional i el desenvolupament del pensament crític.

● Intervenció de casos reals que han sofert el contagi.

● Activitats amb personal sanitari, etc.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau. Tractament de les
competències clau a les matèries.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a través de

l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els processos de recerca,

anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La lectura, la interpretació i la redacció

dels documents propis del projecte tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents

tipus de textos i estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat

tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, exposar i

dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència lingüística és necessària

per expressar idees generades i després, en haver-se format un judici crític, adoptar

decisions, amb el llenguatge com a estructurador del pensament. L’habilitat d’expressar

arguments facilita l’acceptació de crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre

conflictes.

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la matèria de

tecnologia, com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació

de gràfics. La tecnologia és el context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i

relacionar nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La

resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar

tècniques de càlcul i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació

disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el seu caràcter de ciència aplicada, a

l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant diversos blocs

específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar, processar, elaborar,

emmagatzemar i presentar informació emprant les tecnologies de la informació i la
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comunicació. L’ús de l’ordinador pren protagonisme en aquesta matèria com a eina per

simular processos tecnològics i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges

específics com l’icònic o el gràfic.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre perquè

permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com intel·lectuals, que

cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es coneixen les potencialitats i

les mancances pròpies, s’aborden estratègies en la planificació d’una tasca com

l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i

relacions. Es fomenten la curiositat i la motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han

de valorar diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb

això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que

integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i les necessitats

individuals.

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a desenvolupar

habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés de resolució de

problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per discutir idees i raonaments,

abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds

de respecte, acceptant crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els

aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el

funcionament de les societats.

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se centra a

treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per proposar-se objectius,

analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs, planificar, i dur les idees a la pràctica i

transformar-les en activitat per després avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes

aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant

l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una actitud

positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals de creativitat i

perseverança.
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RELACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS D’ÀREA AMB LES COMPETÈNCIES CLAU:

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

RELACIONS AMB LES

COMPETÈNCIES CLAU

1 2 3 4 5 6

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents punts de vist

X X X X X

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements

suficients per analitzar, dissenyar, elaborar i manipular

materials, objectes i sistemes tecnològics de forma

segura.

X

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics senzills

per comprendre el funcionament; conèixer-ne els

elements i les funcions que realitzen; aprendre la millor

forma d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions

fonamentals que han intervingut en el seu disseny i la

seva construcció, i valorar les repercussions que ha

generat la seva existència.

X X

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques,

així com explorar-ne la viabilitat i abast utilitzant els

mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el

vocabulari adequats.

X X X
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5. Adoptar actituds favorables en la resolució de

problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat cap a

l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la

investigació i el desenvolupament tecnològic i la influència

que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el

benestar personal i col·lectiu.

X X X X

6. Comprendre les funcions dels components físics

d’un ordinador i conèixer-ne el seu funcionament i les

formes de connexió i manejar amb facilitat aplicacions

informàtiques que permetin buscar, desar, organitzar,

manipular, recuperar i presentar informació, emprant de

forma habitual les xarxes de comunicació.

X X X

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de

noves tecnologies incorporant-les a la tasca quotidiana

desenvolupant una opinió crítica sobre la influència que

exerceixen sobre la societat i el medi ambient.

X X X

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, igualtat i

solidaritat.

X X X X

9. Ser receptiu a les necessitats personals i

col·lectives més pròximes, així com a les solucions més

adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

Conèixer les tecnologies utilitzades en els diferents

sectors productius de les Illes Balear.

X X

INDICADORS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU. El
professor selecciona els indicadors més adients per tal d’avaluar el grau d’assoliment d’una
competència determinada.
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COMPETÈNCIES CLAU TECNOLOGIA I
ESO

INDICADOR D’AVALUACIÓ

CC comunicació lingüística Adquisició i ús de vocabulari específic

Recerca, anàlisi, síntesi i comunicació
d’informació

Lectura comprensiva

Interpretació de textos (metacognicció)

Redacció de textos

Capacitat d’escolta, exposició i diàleg

Expressió d’idees, judicis, pensaments,
decisions, arguments,etc.

CC matemàtica i en ciència i tecnologia Execució d’operacions bàsiques
tecnològiques (mesura de magnituds, ús
d’escales, lectura i interpretació de gràfics,
etc).

Ús i capacitat de relació de nombres i
símbols

Interpretació d’aspectes quantitatius i
espacials de la realitat

Estratègies en la resolució de problemes
tecnològics

Selecció de tècniques de càlcul

Interpretació i representació d’informació

Pensament inductiu i deductiu

CC digital Recerca d’informació

Processat, elaboració, emmagatzematge i
presentació d’informació

Ús de llenguatges específics, icònics o
gràfics
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CC aprendre a aprendre Consciència de les capacitats manuals i
intel·lectuals

Planificació de la tasca (observació,
organització, temporització, enregistrament
sistemàtic).

Curiositat

Motivació per aprendre

Capacitat d’anàlisi i valoració de diferents
respostes a una mateixa qüestió

Eficàcia

Confiança

Capacitat d’autorregulació en el procés
d’aprenentatge

Capacitat d’autoaprenentatge

CC social i cívica Habilitats en les relacions humanes

Capacitat de discussió i raonament

Capacitat d’abordar dificultats

Capacitat de gestionar conflictes (diàleg i
negociació)

Actitud de respecte i tolerància

Coneixement de l’organització i
funcionament de les societats

CC Iniciativa i esperit emprenador Iniciativa i capacitat emprenedora

Planificació

Execució d’idees

Avaluació

Propostes de millora

Actitud positiva envers el canvi

Creativitat
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Perseverança

PROPOSTA D’EINES DE TREBALL I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU.

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? Propostes

d’eines de treball i avaluació de les competències clau

Comunicació

lingüística

- Redacció i elaboració de memòries tècniques dels

projectes que es desenvolupen al taller.

- Ús de vocabulari tècnic i específic d’eines i processos

tecnològics.

- Multitud activitats de temes teòrics requereixen el

lliurament d’escrits o redaccions com a respostes a les

qüestions que es formulen.

- Elaboració de blogs al projecte de l’assignatura on es

redacta tot el procés d’elaboració de l’hort

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

- Mesura de diverses magnituds que intervenen en els

processos tecnològics.

- Càlcul de magnituds a partir de fórmules (Tensió,

Intensitat, Resistència, Potència, Energia, etc.)

- Resolució i simplificació de funcions lògiques.

- Ús d’eines específiques de mesura (multímetre, peu de

rei, micròmetre, etc.) o de treball (fonts d’alimentació,

soldadors, eines bàsiques de taller, etc.)

- Planificació i desenvolupament d’estructures i

mecanismes

- Estudi i ús de materials tècnics segons les seves

propietats

Competència digital - Desenvolupament de multitud d’unitats didàctiques de

totes les matèries que imparteix el departament en que

es treballen de forma explícita les TIC.
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- Ús sistemàtic de dispositius electrònics (ordinadors de

sobretaula, netbooks, tauletes i mòbils)

- Programació del microcontrolador Arduino.

- Ús de gran varietat de programari com IDE d’Arduino,

APP Inventor, disseny gràfic, etc.

- Ús del paquet ofimàtic de Google (Documents, Full de

càlcul, Classroom, Drive, Diapositives)

- Creació d’un blog sobre el desenvolupament del

projecte

Aprendre a aprendre - Donar llibertat en els projectes de taller perquè els

alumnes proposin i desenvolupin les seves pròpies

solucions als problemes plantejats.

- Revisió i assessorament dels projectes a mesura que

es van construint.

Competències socials

i cíviques

- Treball en grups cooperatius al taller.

- Reciclatge dels materials que s’empren en els projectes

de taller i s’han de rebutjar.

- Prendre consciència en l’ús de materials ecològics,

reciclables i provinents de fonts sostenibles.

- Conèixer l’impacte ambiental de la generació d’energia i

aprendre a fer un consum responsable.

Sentit d’iniciativa i

esperit emprenedor

- Fomentar les iniciatives pròpies i originals que siguin

viables en les solucions a problemes plantejats i que

difereixen de les solucions més comuns o que realitzen

la majoria dels alumnes i que solen ser les que es

proposen en els models dels projectes.

- Valorar el profit que donen a les persones o a la societat

en general les solucions tecnològiques.

- Realització de pressupostos per calcular els costos dels

projectes.
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9. Atenció a la diversitat.

9.1. Plans d’actuació.

Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una atenció individualitzada. La

planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen

ràpidament i aquells que tenen dificultats, de manera que s'aconsegueix el

desenvolupament de les capacitats individuals de tots i totes en funció de les seves

possibilitats. Es tracta d’establir un camí en procés d’ensenyament-aprenentatge que

permeti a cada alumne avançar partint de punts diferents.

A l'inici de curs es realitzarà una prova inicial que permet detectar el grau de coneixement

que l'alumnat té tant dels continguts relacionats directament amb la matèria, com d'aquells

que es treballen de forma transversal, com ara continguts matemàtics i lingüístics, així com

la capacitat de relacionar-los amb el seu entorn proper. Aquesta avaluació inicial ha de

permetre obtenir un primer perfil de l'alumnat per tal de programar la matèria amb la finalitat

de satisfer les seves necessitats.

9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Tenint en compte les directrius marcades pel departament d'Orientació es realitzaran les

adaptacions curriculars corresponents i revisables periòdicament.

Els criteris per l'elaboració de les adaptacions curriculars, es regiran per:

● Principis de qualitat.

● Principis d’equitat.

● Principis d’igualtat d’oportunitats.

● Principis de normalització.

● Principis d’integració i inclusió.

● Principis d'igualtat entre dones i homes.
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S’afavoreix la inclusió escolar i social.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt diversificat

per diferents motius ( nouvinguts ,dificultats d’aprenentatge ,manca d’hàbits de feina,...)

s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden tenir un

caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i continguts

conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat especialment per

atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no significatives, no es varien

objectius ni continguts de l’àrea , i lo que es fa es una adaptació dels procediments i

activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències clau.

A l’hora d’avaluar als alumnes amb NEE, es fa constar al seu expedient l'adaptació

curricular corresponent. Totes les ACIS han de quedar registrades a un document on consti:

continguts, materials, activitats i avaluació de resultats. Aquest registre queda dipositat al

Departament d’Orientació del centre i és a disposició del professorat interessat.

9.3 Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi
sanitària per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garateixen el principi

d’equitat en l’educació. per això, es fa necessari més que mai prendre les mesures

necessàries per tal de poder garantir dit principi.

Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix en el punt 5 que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir,

davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats

dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu

estat de salut ho permeti, per via telemàtica.
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● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la

direcció del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què

l’alumne assoleixi els objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau

en el seu màxim grau, com ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material

didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si

el professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma

telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de

l’alumne en la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques

amb la plataforma Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament

d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles

s’especifica objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i

metodologia més adient a les seves necessitats.

9.4 Realització de les classes en els diferents escenaris.

Nivell Escenari
presencial

Escenari
a distància

2nESO Taller tecnologia
(mesures de seguretat i
higiene corresponents)

Classes telemàtiques (meet)

● Els diferents escenaris seran conseqüència del nivell d’alerta determinat per les
autoritats sanitàries.

● Els alumnes aïllats i/o confinats a casa que no puguin assistir al centre i, sempre i
quan estiguin en condicions de salut: el professor podrà decidir fer les classes en
streaming per dits alumnes i lliuraments pel classroom.
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COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Títol Nivell Activitat Continguts Temporització

Estructures i els
seus materials
a Alcúdia

2nESO Anàlisi de
diferents
estructures i
edificis
d’Alcúdia

● Estructu
res

● Material
s d'ús
tècnic

2n trimestre

● S’informarà a l’alumnat de les activitats complementàries a través de les

plataformes digitals.

● La realització de dita activitat queda pendent de l'aprovació per part de les unitats

administratives i organitzatives corresponents, a més de les circumstàncies que

es puguin esdevenir durant el curs.

11. Taller d’Enriquiment Curricular (TEC)
Aquest taller pretén donar resposta a aquell alumnat que degut als seus interessos,
motivació, hàbits i/o necessitats, en resum, al seu perfil acadèmic i personal, són alumnes
que destaquen en la majoria d’àrees.
En aquest programa s'entén per enriquiment curricular qualsevol activitat/tasca/projecte tant
dins el currículum de l’àrea de Tecnologia com fora d’ell (interdisciplinar com extracurricular)
que permeti una experiència més rica i variada per a l’alumnat del programa mitjançant la
recerca, la investigació, la interacció directa amb el seu entorn, l’experiència pròpia,
fomentant l’autoaprenentatge, la creativitat i el pensament crític i divergent, tenint com a eix
regulador la competència aprendre a aprendre.
Pel desenvolupament del programa és important que:

● El professor conegui els interessos, motivacions i expectatives en el futur immediat i
llunyà de l’alumnat.
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● El professor assumeix principalment un rol de guia del procés
ensenyament.aprenentatge (E/A).

● La retroalimentació entre l’alumnat i el professor en relació als objectius del
programa, desenvolupament i valoració de tasques.

Els objectius generals del taller són:
● Atendre a la diversitat de l’alumnat, en concret, les necessitats i interessos d’aquell

que presenta un perfil d’avançat/expert.
● Enriquir l’entorn d’aprenentatge curricular i extracurricular de forma interdisciplinar.
● Fomentar l’autorregulació, l’autoaprenentatge, la curiositat, la motivació, el

pensament crític, la reflexió i la creativitat.
● Treballar l’esperit investigador i recerca.
● Fomentar el pensament computacional per a l’anàlisi de situacions-problema,

proposta, anàlisi i selecció de solucions.
● Adquirir la competència aprendre a aprendre de forma específica i com a eix

vertebrador en l’adquisició de les habilitats de la resta de competències claus i
continguts.

L’alumnat ha de complir algun dels següents requisits:

● Alumnat amb diagnòstic d’altes capacitats.
● Alumnat amb que de forma general es troba en un nivell AVANÇAT/EXPERT (3-4/4)

en la majoria d’àrees, és a dir, nota mitjana igual o superior a 8’5 dels cursos
anteriors i/o 1a avaluació.

En qualsevol cas, el professor podrà valorar, més enllà del compliment dels requisits, la
conveniència de la incorporació al TEC, en funció del perfil i circumstàncies personals de
l’alumne.

Cal tenir en compte que, segons marca la normativa vigent d’atenció a la diversitat,
l’enriquiment curricular és una mesura específica que s’aplica després de de les mesures
ordinàries. En conseqüència, per a la incorporació al Taller d’Enriquiment Curricular, serà
necessari haver adoptat prèviament les mesures ordinàries.
Per això, l’alumnat proposat per a la incorporació al Taller d’Enriquiment Curricular (TEC)
realitzarà una tasca que permeti valorar la idoneïtat (Tasca d’ampliació), seguit de
determinades tasques d’enriquiment puntuals. Amb aquest procés, es pretén aconseguir
una valoració acadèmica i personal completa i el més exhaustiva possible, a l’hora de
valorar la idoneïtat per a la seva incorporació i possibilitats per tal d’assolir els objectius del
programa.

La metodologia general del taller es descriu en els següents punts:
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● Les activitats es poden dissenyar:
○ En vertical: partint d’un coneixement bàsic, augmentar el nivell de

complexitat.
○ En horitzontal: ampliant els coneixements dins el mateix nivell. Inclou la

interdisciplinarietat.
○ En diagonal: mescla d’ambdues anteriors. Aquests cas inclourien camps

d’aprenentatge extracurriculars.
● L’alumnat pertany al mateix grup classe de referència, tot i que les seves activitats es

desenvolupen dins una classe virtual (classroom). La classe generada s’anomena
TEC (Taller d’Enriquiment Curricular).

● Flexibilització metodològica, tant en relació als interessos de l’alumnat com en
seqüenciació temporal de resolució de projectes.

● Es proposen tutories específiques per aquest grup TEC que es durà a terme durant
els esplais.

● Inici i fi de sessió amb un cercle de retroalimentació.

Aquesta metodologia es fonamenta en:

● Integració recíproca de l’alumnat TEC amb l’alumnat ordinari.
● Enriquiment personal de tot l’alumnat gràcies a la interacció amb la diversitat més

àmplia possible.

Nivell SESSIÓ 1

Grup classe

SESSIÓ 2

Específica TEC

SESSIÓ 3

Específica TEC

TEC2n

(3h/set)

● Tasques igual
que el grup
classe: projecte
tècnic.

● Agrupaments
heterogenis amb
el grup classe.

● Espai: el mateix
que el del grup
classe.

● Recursos iguals
al grup classe.

● Tasques TEC.
● Agrupaments

homogenis del
TEC.

● Cercle de
retroalimentació.

● Espai: el mateix
que el del grup
classe.

● Recursos
específics.

● Tasques TEC.
● Agrupaments

homogenis del
TEC.

● Cercle de
retroalimentació.

● Espai: el mateix
que el del grup
classe.

● Recursos
específics.

Els criteris d’avaluació i qualificació han de ser específics per aquest alumnat, prenent
com a referència i límit els establerts en la normativa vigent per a cada nivell i dins el marc
de la programació docent de Tecnologia del curs 2021-2022.
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Tenint en compte que, el perfil d’aquest alumnat, dins un grup ordinari i heterogeni, es mou
dins un indicadors de nivell avançat-(8/10)-expert (9/10-10/10), aquests han de ser els
referents qualificadors.
Si l’alumne no assoleix els objectius proposats per condicions acadèmiques i/o personal,
l’alumne podrà reincorporar-se en el grup ordinari, a excepció d’aquell alumnat amb un
diagnòstic oficial d’altes capacitats.

12.Pla digital de la matèria
El pla digital del departament desenvolupa mitjançant activitats i tasques avaluables els

continguts que es detallen en la següent taula amb la temporització establerta.

Continguts Nivell Temporització

Gestió del compte Perfil personal 2n, 3r octubre

Entorn Gsuite Classroom 2n, 3r octubre

Drive 2n, 3r novembre

Hangouts meet 2n, 3r octubre

Calendar 2n, 3r octubre

Documents 2n, 3r 1r trimestre

Presentacions 2n 1r trimestre

Full de càlcul 2n, 3r 2n trimestre

Correu electrònic
corporatiu

Correu electrònic
corporatiu: ús i
maneig, adjuntar
arxius, etc.

2n, 3r octubre

Contrasenyes Generació de
contrasenyes
segures.

2n, 3r octubre

Wifi Configuració de wifi 2n, 3r octubre

Rutines digitals ● Consulta de
correu
electrònic.

● WEB i

2n, 3r Al llarg del curs
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xarxes
socials de
centre.

● Aplicacions específiques de l’àrea vinculades als continguts.
● Pensament computacional i robòtica: Scratch, Crumblejunior, Tinkercad.

Signat:

Antoni Salas Fanals Francisca Serra Socias Antònia Bisbal Petro

Port d’Alcúdia a 7 de setembre de 2021
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nacions

Matèria Nivell/Gr
up

(etapa
ESO)
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de grups

Hores de
docència
directa
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Fanals

Cap de
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Tecnologia I 3rPMAR 1 2

Tecnologia I 3r 2 4
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TIC

Tecnologia II 4t 1 3

Francisca Serra

Socias

Coordinadora
TAC

Tecnologia I 2n 4 12
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Suport
Tecnologia I

3r 2 2

Antònia Bisbal
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1. Seqüenciació de continguts

Els continguts de la matèria de Tecnologia s’estructuren entorn dels principis científics i

tècnics necessaris per a la tasca tecnològica i, dins l’enorme multiplicitat de tècniques i

coneixements que hi conflueixen, s’han articulat els blocs que s’esmenten a continuació, de

manera que els alumnes puguin establir una visió comprensiva des de les tecnologies

manuals fins a les tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, els continguts

integrats en els diferents blocs no es poden entendre separadament, per la qual cosa

aquesta organització no suposa una forma d’abordar els continguts a l’aula, sinó una

estructura que ajuda a comprendre el conjunt de coneixements que es pretén durant l’etapa.

En l’exercici de l’autonomia de centre, correspon al departament didàctic distribuir els

continguts entre els diferents cursos del primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

La matèria al primer cicle d’educació secundària obligatòria s’organitza en els blocs

següents:

Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics

Tracta el desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten avançar des de la

identificació i la formulació d’un problema tècnic fins a la seva solució constructiva, i tot això

a través d’un procés planificat i que cerqui optimar recursos i solucions. La posada en

pràctica d’aquest procés tecnològic, que exigeix un component científic i tècnic, s’ha de

considerar vertebradora al llarg de tota l’assignatura.

Bloc 2. Expressió i comunicació tècniques

Atesa la necessitat d’interpretar i de produir documents tècnics, els alumnes han d’adquirir

tècniques bàsiques de dibuix i ús de programes de disseny gràfic. Els documents tècnics

són bàsics al començament, i el seu grau de complexitat, especificitat i qualitat tècnica

augmenta. En aquest procés evolutiu s’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques en

l’elaboració dels documents del projecte tècnic.
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Bloc 3. Materials d’ús tècnic

Per produir un prototip és necessari conèixer les característiques, propietats i aplicacions

dels materials tècnics més comuns emprats en la indústria, donant una especial rellevància

a les tècniques de treball amb materials, eines i màquines, així com a comportaments

relacionats amb la feina cooperativa en equip i hàbits de seguretat i salut.

Bloc 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes

Pretén formar els alumnes en el coneixement de les forces que suporta una estructura i els

esforços a què estan sotmesos els elements que la configuren, i en el funcionament dels

operadors bàsics per transmetre i transformar el moviment, ambdós part fonamental de les

màquines.

Bloc 5. Energies, electricitat i electrònica

Proporciona el coneixement de les fonts d’energia i les relaciona amb els efectes de

l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió. Els alumnes aprenen a identificar els

elements fonamentals d’un circuit elèctric, així com el seu funcionament i el seu ús industrial

i domèstic, amb l’ajut d’esquemes dissenyats prèviament.

Bloc 6. Tecnologies de la informació i la comunicació

Es pretén el coneixement dels elements fonamentals que constitueixen el maquinari d’un

ordinador. S’han de destacar els continguts de tipus pràctic, tant en la connexió de

dispositius electrònics com en la gestió de documents, la instal·lació, el manteniment i

l’actualització d’aplicacions. S’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques per elaborar la

documentació tecnològica. Es pretén l’adquisició de destreses en l’ús d’eines i aplicacions

bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i publicar informació.
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2. Objectius específics de l’àrea.

La matèria de tecnologia a l’educació secundària obligatòria té els objectius següents:

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents

punts de vista.

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, dissenyar,

elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de forma segura.

3. Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el funcionament;

conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme; aprendre la millor manera

d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu

disseny i construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva existència.

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i

l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari

adequats.

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i

curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la investigació i el

desenvolupament tecnològics i la influència que tenen en la societat, el medi ambient, la

salut i el benestar personal i col·lectiu.

6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, conèixer-ne el

funcionament i les formes de connexió i emprar amb facilitat aplicacions informàtiques que

permetin cercar, emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació,

usant de forma habitual les xarxes de comunicació.
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7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, incorporar-les a

la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica sobre la influència que exerceixen

sobre la societat i el medi ambient.

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina 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, igualtat i solidaritat.

9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com a les

solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

En la matèria de tecnologia és particularment important tenir present que els alumnes estan

immersos en un entorn altament tecnològic i pràctic. Per aquest motiu, es pretén que la

metodologia clau sigui l’aprenentatge basat en problemes, de manera que l’aprenentatge

s’orienti cap a la resolució de situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a

l’alumne. Així, el disseny d’aquestes activitats ha d’aconseguir l’aprenentatge dels objectius i

l’assoliment de les competències clau mitjançant la resolució de problemes, la presa de

decisions i l’adquisició d’habilitats de comunicació. Aquestes competències clau han de

permetre als alumnes assolir el conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessaris

per a la seva realització personal i la seva integració activa dins la societat. Amb aquesta

finalitat, és fonamental que la metodologia establerta en la matèria de tecnologia contribueixi

a l’assoliment de les competències clau que es detallen en l’apartat “Contribució de

l’assignatura al desenvolupament de les competències”.

D’altra banda, actualment els alumnes es poden trobar en situacions en què els manca un

coneixement previ; és a dir, és necessari que actuïn partint de l’obtenció de nova informació.

D’aquesta manera, l’aprenentatge s’ha de produir gràcies a la capacitat de formar
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connexions entre fonts d’informació i a la creació de patrons d’informació útils; és el que es

coneix com a connectivisme. Aquest enfocament metodològic es basa, doncs, en l’habilitat

de fer distincions entre la informació important i la no important, i hauria de permetre que al

final de l’etapa l’alumne sigui capaç de desenvolupar connexions amb les fonts d’informació

i esdevenir així productor de coneixement.

El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de basar en un aprenentatge cooperatiu, en

què l’organització de les activitats dins l’aula esdevengui una experiència social i acadèmica

d’aprenentatge en la qual els alumnes treballin en equip per dur a terme les tasques de

forma col·lectiva. En aquest cas, l’aprenentatge depèn, doncs, de l’intercanvi d’informació

entre alumnes, els quals estan motivats per aconseguir el seu propi aprenentatge i

augmentar així l’èxit de la resta de companys. L’ensenyament de la tecnologia seguint la

metodologia cooperativa permet que l’alumne sigui l’encarregat de dissenyar la seva

estructura d’interaccions i controli les diferents decisions que repercuteixen en el seu

aprenentatge. Amb aquesta finalitat, les activitats han d’anar dirigides a aconseguir un

aprenentatge basat en la investigació i el descobriment del coneixement per ells mateixos,

que fomenti així la motivació i l’interès.

D’altra banda, les activitats proposades han de tenir sempre present la diversitat dels

alumnes a l’aula. És fonamental que el disseny d’aquestes activitats tengui en compte els

diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat d’afavorir la capacitat d’aprendre per si

mateixos. En l’ensenyament de la matèria de tecnologia s’ha de fomentar, doncs, una feina

activa en la qual els alumnes participen constantment en l’adquisició del seu coneixement.

Això s’aconsegueix treballant de forma cooperativa en petits grups, en els quals tots són

responsables en igual mesura i han de col·laborar activament amb la resta del grup. Es

poden fer agrupaments flexibles i heterogenis en funció de la tasca i les característiques

individuals dels alumnes.

Per dur a terme aquesta metodologia és necessari, primer de tot, deixar clars els objectius

que s’esperen assolir en cada activitat, la qual s’ha de plantejar sempre a través de

qüestions que permetin establir un diàleg i una primera presa de contacte amb els

coneixements dels alumnes. Cal que el professor faciliti tots els recursos necessaris per dur
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a terme o resoldre les activitats, i estableixi les pautes de la presentació (ja sigui de forma

escrita o mitjançant la realització d’un projecte) i l’organització del temps de què es disposa.

S’han d’afavorir les tasques que permetin l’ús significatiu de la lectura i l’escriptura i la

utilització de les TIC, ja sigui mitjançant presentacions orals o debats. Tot plegat ha d’anar

encaminat a fomentar al màxim l’autonomia de l’alumne i el desenvolupament d’habilitats de

pensament crític i creatiu. Així, el professor ha d’esdevenir mediador i facilitador del procés

d’aprenentatge, i proporcionar la retroacció necessària per mantenir l’entusiasme i la

motivació dels alumnes.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

En relació als espais, les sessions de 3rESO es desenvoluparan en el taller de tecnologia.

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i dels escenaris d’ensenyament, es

valoraran distints tipus d’agrupaments que podran ser: individual, parelles o per equips (3-4

membres).

Durant les setmana es tenen dues sessions de tecnologia. Es realitzarà una sessió de

projecte tècnic i una sessió de teoria.

Tractament disciplinari

El tractament disciplinari de la matèria de tecnologia pot presentar diferents enfocaments.

El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de dues o més

matèries per aprofundir en un determinat coneixement. Per exemple, l’evolució de la

tecnologia com a ciència va profundament lligada al moment històric i a la mateixa evolució

de la ciència. Així, en aquest exemple es fa palesa la relació entre la matèria de tecnologia i

les matèries d’història i ciències de la naturalesa. D’altra banda, la representació d’objectes

tecnològics suposa el punt d’unió entre la matèria de tecnologia i la d’educació plàstica.
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El tractament transdisciplinari de la tecnologia permet enfocar la matèria com una eina per

donar resposta a la complexitat del món en què vivim. Aquesta concepció permet la

integració de dues o més matèries, de manera que la divisió entre aquestes deixa d’existir.

Es parteix d’una visió àmplia i global: diferents matèries permeten assolir un mateix

contingut, sense ser considerades matèries independents. Per exemple, es poden emprar

els coneixements tecnològics per fabricar un dispositiu que permeti fer operacions

aritmètiques senzilles, que llavors pot ser emprat en la matèria de matemàtiques.

Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre matèries, de

manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi explícit, sinó la forma a

través de la qual ens aproximam a la realitat. Representa un model globalitzador, en què el

que justifica l’aprenentatge dels continguts no és el valor disciplinari, sinó la capacitat per

valorar, comprendre i resoldre situacions de la realitat. En la matèria de tecnologia, els

projectes duits a terme són un clar exemple de tractament metadisciplinari, ja que els

continguts es desenvolupen i es treballen a partir del plantejament d’un problema.

Avaluació

L’avaluació és una activitat de la qual podem obtenir informació adequada sobre el

funcionament d’un procés o una persona. Al llarg del curs, podem aplicar diferents tipus

d’avaluació.

L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar l’ensenyament. S’ha

d’aplicar al començament, per poder conèixer els esquemes de coneixement i les habilitats

que tenen els alumnes prèviament.

L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva

aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el grau d’assoliment

dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les causes que les provoquen, i

estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, per millorar el procés d’aprenentatge.
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L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per comprovar el

grau de domini i assoliment de l’alumne.

Si aplicam el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació cooperativa, la qual es

diu cooperativa perquè afecta un grup de persones. Hi participen tots els qui han estat en el

procés d’aprenentatge, tant alumnes com professor. S’ha de validar el mètode cooperatiu

seguit i s’han d’avaluar els resultats obtinguts.

Per avaluar el procés d’aprenentatge, és necessari evitar la presentació d’una única

resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes, argumentar les respostes,

explorar alternatives i prendre decisions efectives. Una eina interessant per avaluar el

procés d’aprenentatge són les rúbriques, ja que permeten dissenyar una proposta de

seguiment-avaluació de cada tasca, contingut o unitat, posant l’atenció tant en el procés

com en el resultat.

El paper dels docents

El professor s’ha d’encarregar de desenvolupar la programació i del procés d’ensenyament

de les matèries que tingui encomanades. També s’ha d’encarregar d’avaluar el procés

d’aprenentatge dels alumnes i els mateixos processos d’ensenyament. Amb la seva

experiència ha d’intentar millorar contínuament els processos d’ensenyament.

El professor és també el responsable de dirigir i orientar l’aprenentatge dels alumnes i

ajudar-los en el procés educatiu, sempre en col·laboració amb les famílies.

El docent, a més, té un paper de guia en el desenvolupament d’aquests aprenentatges. Ha

de facilitar l’adquisició de les destreses en la recerca d’informació i els procediments de

recollida, selecció i anàlisi, així com potenciar l’esperit crític dels alumnes.

Les programacions que s’elaborin necessiten adaptar-se a la realitat del moment actual i a

les necessitats reals dels alumnes en relació amb els objectius i els continguts. Les

10



Programació docent Tecnologia I
Departament de Tecnologia

IES Port d'Alcúdia

programacions d’aula han de procurar que, sempre que sigui possible, l’atenció s’adapti a

les necessitats de cada un dels alumnes.

El docent ha de procurar als alumnes la capacitat de poder seguir desenvolupant els

coneixements i les aptituds amb les TIC de forma correcta i segura.

Participació de les famílies

La implicació de les famílies en el procés d'aprenentatge integral de l’alumnat és

fonamental, per tant, s’ha de promoure la seva implicació i se’ls ha de facilitar el

coneixement dels aprenentatges duts a terme al centre. per això, una de les grans eines són

les noves tecnologies de la informació.

3.2 Materials i recursos didàctics.

● Chromebook invididual.

● Classroom de l’àrea.

● Instal-lacions i recursos del centre, com ara projectors, altaveus, etc.

● Programari.

● Material fungible.

● Eines i màquines-eina del taller.

A l’hora de seleccionar un recurs didàctic, convé fer-ho sempre a partir de les

característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció del tipus de tasca i la

metodologia seleccionada pel professor per dur a terme un determinat procés

d’ensenyament-aprenentatge.

Es fomentarà la reutilització i reciclatge de materials casolans.

Els estris mínims que han de portar els alumnes per la matèria són:

● Chromebook.

● Regla, escaire i cartabó.

● LLapis, bolígraf negre o blau, goma.

● Arxivador o quadern de quadres específic per a la matèria.
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● Carpeta o fundes de plàstic.

El departament demana, dins l’import de la matrícula, 12€ a a cada alumne/a per fer

una compra conjunta de material de taller pels projectes, com fusta, material de

ferreteria, material elèctric o electrònic, material fungible, reposició d’eines, etc.

4. Temporització.

Temporització continguts NIVELL 3r
ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1. Dibuix tècnic. Sketch up. UD3. Màquines complexes UD5. Centrals elèctriques

UD2. Materials d’ús tècnic UD4. Electricitat UD6. Electrònica

P1: Cotxe reciclat impulsat per
globus i hèlix

P2: Porta d’obertura i
tancament automàtic P3: Crumblebot

Tal com recull la programació docent del departament de Tecnologia, tant els continguts,

tasques i projectes podran ser adaptat i/o modificats a criteri del professor en funció de:

● Atenció a la diversitat.

● Espais i recursos humans i/o materials.

● D’altres circumstàncies que es puguin esdevenir durant el curs escolar.

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

● Amb l’objectiu d'establir un camí definit pel procés d’aprenentatge de l’alumnat:

○ A l’inici de cada sessió es recorda allò que s’ha treballat anteriorment i

s’explica la planificació de la sessió que es desenvolupa.

○ En finalitza es dedica un temps a repassar els continguts treballats, resoldre

dubtes de l’alumnat i introduir la tasca de la següent sessió.

● Abans d’una prova o lliurament, es dedica al manco una sessió a preparar

l’avaluació.

● En cada unitat o bloc de continguts es podran plantejar tasques d’ampliació

curricular o extracurricular de la forma més interdisciplinar possible, motivadora,
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significativa i relacionada amb la vida quotidiana de l’alumne en la mesura del

possible.

● Cada grup compta amb una sessió setmanal de suport.

6. Avaluació.

6.1 Criteris d’avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables

Codi

MÍNIMS AVALUABLES TECNOLOGIA I-3r ESO-NIVELL AVANÇAT ( a més dels mínims
de 2nESO)

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS
Continguts
Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. Documents
tècnics necessaris per elaborar un projecte.
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de tècniques
i materials apropiats.
Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.
Eines a l’aula taller.
Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip.
Normes de seguretat a l’aula taller.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar i descriure les etapes necessàries per crear un producte tecnològic des
de l’origen fins a la comercialització, investigar la seva influència en la societat i
proposar millores tant des del punt de vista de la utilitat com del possible impacte
social.
1.1. Dissenya un prototip que dóna solució a un problema tècnic mitjançant el procés
de resolució de problemes tecnològics.
2. Fer les operacions tècniques previstes en un pla de feina emprant els recursos
materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi
ambient i valorant les condicions de l’entorn de feina.
2.1. Elabora la documentació necessària per planificar i construir el prototip.
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3. Explicar mitjançant documentació tècnica les diferents fases d’un producte des del
disseny fins a la comercialització.
3.1. Produeix els documents necessaris relacionats amb un prototip emprant quan
sigui necessari programari específic de suport.
BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES
Continguts
Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats i normalització.
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives). Proporcionalitat entre
dibuix i realitat. Escales i acotació.
Esbossos i croquis.
Metrologia.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de
normalització i escales. Adquirir habilitat i destresa en l’ús dels instruments de dibuix.
1.1. Representa objectes i sistemes tècnics mitjançant vistes i perspectives i
mitjançant croquis i emprant criteris normalitzats d’acotació i escala.
2. Interpretar croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
2.1. Interpreta croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
BLOC 3. MATERIALS D’ÚS TÈCNIC
Continguts
Obtenció, propietats i característiques generals dels materials d’ús habitual: fusta,
metall, plàstic i materials de construcció.
Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials per treballar amb
diferents materials.
Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant diferents materials.
Repercussions mediambientals.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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.
1.1. Descriu les característiques pròpies dels materials d’ús tècnic i en compara les
propietats.
1.2. Explica com es poden identificar les propietats mecàniques dels materials d’ús
tècnic.
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.

14



Programació docent Tecnologia I
Departament de Tecnologia

IES Port d'Alcúdia

2.1. Identifica i manipula les eines del taller en operacions bàsiques de conformació
dels materials d’ús tècnic.
2.2. Elabora un pla de feina al taller amb especial atenció a les normes de seguretat
i salut.
BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES
Continguts
Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura (entramades, triangulades,
penjades) i laminars. Triangulació.
Esforços bàsics i resistents. Aplicacions.
Màquines simples: roda, politja, palanca, pla inclinat i caragol.
Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de transmissió i
transformació de moviment.
Normes de seguretat en la feina amb màquines.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar i descriure els esforços a què estan sotmeses les estructures
experimentant en prototips.
1.1. Descriu, basant-se en informació escrita, audiovisual o digital, les
característiques pròpies que configuren les tipologies d’estructura.
1.2. Identifica els esforços característics i la transmissió dels mateixos en els
elements que configuren l’estructura.
2. Observar i emprar operadors mecànics responsables de transformar i transmetre
moviments, en màquines i sistemes, integrats a una estructura.
2.1. Descriu mitjançant informació escrita i gràfica com transforma el moviment o el
transmeten els diferents mecanismes.
2.2. Calcula la relació de transmissió de diferents elements mecànics com les
politges i els engranatges.
2.3. Explica la funció dels elements que configuren una màquina o sistema des del
punt de vista estructural i mecànic.
2.4. Simula mitjançant programari específic i mitjançant simbologia normalitzada
circuits mecànics.
BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Continguts
Energia elèctrica: generació, transport i distribució. Descripció i tipus de centrals.
Anàlisi de les repercussions mediambientals.
Circuit elèctric: magnituds elèctriques, simbologia i tipus de circuits (en sèrie, en
paral·lel i mixt). Llei d’Ohm.
Descripció de components i muntatge de circuits elèctrics senzills. Aplicacions del
polímetre.
Introducció a l’electrònica bàsica: components i muntatges bàsics.
Valoració de les aplicacions de l’electricitat i l’electrònica a la vida quotidiana.
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Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Relacionar els efectes de l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en
altres manifestacions energètiques.
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió.
2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques
bàsiques.
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques.
2.2. Manipula els instruments de mesura per conèixer les magnituds elèctriques de
circuits bàsics.
3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb
operadors elementals.
3.1. Dissenya, fent servir programari específic i simbologia adequada, circuits
elèctrics bàsics i experimenta amb els elements que els configuren.
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, díodes
LED, motors, bateries i connectors.
BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Continguts
Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i organització d’un
ordinador. Sistema operatiu. Recuperació de la informació en suports físics, locals i
extraïbles.
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari lliure OpenOffice.org
(processador de text, presentacions, full de càlcul, base de dades, disseny gràfic).
Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i difondre informació.
Introducció al llenguatge HTML. Elaboració de pàgines web.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir les parts operatives d’un equip informàtic i emprar correctament el
programari OpenOffice.org.
1.1. Identifica les parts d’un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau.
1.2. Instal·la i empra programari bàsic.
1.3. Fa servir adequadament equips informàtics i dispositius electrònics.
2. Utilitzar de forma segura sistemes d’intercanvi d’informació.
2.1. Gestiona espais web, plataformes i altres sistemes d’intercanvi d’informació.
2.2. Coneix les mesures de seguretat aplicables a cada situació de risc.
3. Usar un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics.
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i
difondre’ls.

Aquests mínims seran d’aplicació en els nivells d’alerta que esdevingui la crisi sanitària per

COVID-19.
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6.2 Criteris i eines de qualificació
Criteris generals

● Els alumnes i les seves famílies seran inclosos en els classrooms que el professorat
corresponent elabori.

● La principal via de telecomunicació amb l’alumnat serà el correu electrònic de centre
i classroom.

● La principal via de telecomunicació amb les famílies serà GESTIB i correu electrònic
de centre.

● Es fomentarà el treball que permet el desenvolupament competencial integrat de
l’alumnat.

● S’estableixen criteris i eines de qualificació generals pels nivells d’alerta que se’n
derivin de la crisi sanitària per COVID-19.

Avaluació durant el curs

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Tasca realitzada per l’alumne Seguiment diari 10%

Matèria Tasques, projectes  i/o  proves 90%

● El professor titular podrà decidir realitzar proves amb els continguts, forma i format que trobi
convenient en funció del perfil de l’alumnat,

● És requisit haver lliurat totes les tasques i pràctiques i haver fet totes les proves. Per això, el
professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat, flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com
ara data de lliurament, repetició de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el
lliurament i/o la prova en la data fixada inicialment està justificada convenientment.

● Si l’alumne té una nota mitjana de tasques i/o proves és igual o superior a 5, però no ha lliurat totes
les tasques i/o realitzat totes les proves, la nota final serà de 4.

● L’actitud i el comportament s’avaluen en cada tasca segons descriptors i indicadors establerts en
rúbrica.

Crisi sanitària per COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment presencial.
Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat
mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en
aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà
realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.
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Avaluació en convocatòria ordinària de juny

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Matèria Mitjana de les avaluacions
establertes pel centre durant el
curs

100%

● La matèria es supera en convocatòria ordinària de juny si la mitjana de les tres avaluacions és igual
o superior a 5.

● Si dita mitjana és inferior a 5, la matèria no es supera. En aquest cas, el professor establirà les eines
de recuperació de cada avaluació o de la matèria conjunta més adients en funció del perfil de
l’alumne. L’alumne supera la matèria si la nota final de recuperació és igual o superior a 5.

Avaluació en convocatòria extraordinària

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre (LOMLOE), està

pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La
convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en

una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i les famílies seran

convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de

les matèries del curs.

Avaluació de matèria pendent de 2nESO (alumnes que cursen 3r i/o 4tESO)

Alumnes de 3r
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar/realitzar i superar les tasques i/o
proves encomanades pel professorat en les dates
establertes pel centre.

● L’alumne pot recuperar la matèria pendent de dues formes
no excloents:

Alumnes de 3r
d’ESO PMAR amb
matèria pendent de
2n d’ESO

Alumnes de 4t
PRAQ amb matèria
pendent de 2n
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○ Aprovant les tasques i/o proves encomanades per a
la seva recuperació en el període del calendari
escolar establert pel centre.

○ En el cas dels alumnes de 3r o 3rPMAR: superant
les dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 3r d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n d’ESO.

○ En el cas dels alumnes de 4tPRAQ: superant les
dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 4t d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n i/o 3r d’ESO.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

d’ESO  i/o 3r
d’ESO

Alumnes de 4t
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO i/o 3r
d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria de forma ordinària.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar i superar les tasques i/o proves
encomanades pel professorat en les dates establertes pel
centre dels nivells corresponents en la convocatòria
ordinària i/o extraordinària.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

En l'article 13 del Decret 34/2015 de 15 de Maig, pel qual s'estableix el currículum en

l'educació secundària obligatòria, s’enumeren els diferents elements transversals. La

matèria de Tecnologia es treballa de forma implícita:

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les

tecnologies de la informació i la comunicació, l’emprenedoria i l’ educació cívica i

constitucional.
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● Els valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la

violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i de

no-discriminació.

● S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes

en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que

sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la

democràcia, el respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, el

rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les víctimes del terrorisme, la

pluralitat, el respecte a l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre

tipus de violència.

● Mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin desenvolupar la

creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit

emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític.

● Accions per millorar la convivència i prevenir els accidents de trànsit, perquè els

alumnes coneguin els seus drets i deures com a usuaris de les vies, en qualitat de

vianants, viatgers i conductors de bicicletes o vehicles a motor, respectin les normes

i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la tolerància, la prudència, l’autocontrol, el

diàleg i l’empatia amb actuacions adequades tendents a evitar els accidents de

trànsit i les seves seqüeles.

Són precisament aquests valors els que es treballaran de forma implícita en cada una de les

unitats didàctiques mitjançant:

● Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

● Projectes tècnics.

● Participació en les tasques que l'aula-taller i l'aula d'informàtica impliquen degut als

seus trets d'aules específiques.

Com a conseqüència de la crisi sanitària per COVID-19, els departaments didàctics han

d’incloure en les seves programacions corresponents aspectes relacionats amb la
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promoció de la salut, amb independència del tractament específic que alguna àrea en faci

i de les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació a la COVID-19 són:

● descripció dels símptomes de la malaltia,

● protocol sobre com actuar davant l'aparició de símptomes,

● mesures de distància física i limitació de contactes,

● higiene de mans, higiene respiratòria  i  resta  de  mesures  de  protecció  individual,

● ús  adequat  de  la  mascareta,

● consciència  de  la  interdependència  entre  els  éssers humans i l'entorn i,

● foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.

Així mateix, s'hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable: alimentació,

activitat física, prevenció d'addiccions, benestar emocional i prevenció de riscs i accidents.

En conseqüència, es proposen materials i activitats com:

● Presentacions o vídeos que donin una informació clara dels aspectes esmentats.

● Activitats de reflexió individual i grupal que permetin l’anàlisi de la situació,

l’expressió emocional i el desenvolupament del pensament crític.

● Intervenció de casos reals que han sofert el contagi.

● Activitats amb personal sanitari, etc.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau. Tractament de les
competències clau a les matèries.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a través de

l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els processos de recerca,

anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La lectura, la interpretació i la redacció

dels documents propis del projecte tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents

tipus de textos i estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat

tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, exposar i

dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència lingüística és necessària

per expressar idees generades i després, en haver-se format un judici crític, adoptar

decisions, amb el llenguatge com a estructurador del pensament. L’habilitat d’expressar

arguments facilita l’acceptació de crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre
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conflictes.

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la matèria de

tecnologia, com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació

de gràfics. La tecnologia és el context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i

relacionar nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La

resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar

tècniques de càlcul i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació

disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el seu caràcter de ciència aplicada, a

l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant diversos blocs

específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar, processar, elaborar,

emmagatzemar i presentar informació emprant les tecnologies de la informació i la

comunicació. L’ús de l’ordinador pren protagonisme en aquesta matèria com a eina per

simular processos tecnològics i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges

específics com l’icònic o el gràfic.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre perquè

permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com intel·lectuals, que

cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es coneixen les potencialitats i

les mancances pròpies, s’aborden estratègies en la planificació d’una tasca com

l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i

relacions. Es fomenten la curiositat i la motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han

de valorar diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb

això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que

integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i les necessitats

individuals.

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a desenvolupar

habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés de resolució de
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problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per discutir idees i raonaments,

abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds

de respecte, acceptant crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els

aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el

funcionament de les societats.

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se centra a

treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per proposar-se objectius,

analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs, planificar, i dur les idees a la pràctica i

transformar-les en activitat per després avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes

aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant

l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una actitud

positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals de creativitat i

perseverança.

RELACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS D’ÀREA AMB LES COMPETÈNCIES CLAU:

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

RELACIONS AMB LES

COMPETÈNCIES CLAU

1 2 3 4 5 6

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents punts de vist

X X X X X
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2. Disposar de destreses tècniques i coneixements

suficients per analitzar, dissenyar, elaborar i manipular

materials, objectes i sistemes tecnològics de forma

segura.

X

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics senzills

per comprendre el funcionament; conèixer-ne els

elements i les funcions que realitzen; aprendre la millor

forma d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions

fonamentals que han intervingut en el seu disseny i la

seva construcció, i valorar les repercussions que ha

generat la seva existència.

X X

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques,

així com explorar-ne la viabilitat i abast utilitzant els

mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el

vocabulari adequats.

X X X

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de

problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat cap a

l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la

investigació i el desenvolupament tecnològic i la influència

que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el

benestar personal i col·lectiu.

X X X X

6. Comprendre les funcions dels components físics

d’un ordinador i conèixer-ne el seu funcionament i les

formes de connexió i manejar amb facilitat aplicacions

informàtiques que permetin buscar, desar, organitzar,

manipular, recuperar i presentar informació, emprant de

forma habitual les xarxes de comunicació.

X X X

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de

noves tecnologies incorporant-les a la tasca quotidiana
X X X
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desenvolupant una opinió crítica sobre la influència que

exerceixen sobre la societat i el medi ambient.

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, igualtat i

solidaritat.

X X X X

9. Ser receptiu a les necessitats personals i

col·lectives més pròximes, així com a les solucions més

adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

Conèixer les tecnologies utilitzades en els diferents

sectors productius de les Illes Balear.

X X

INDICADORS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU. El
professor selecciona els indicadors més adients per tal d’avaluar el grau d’assoliment d’una
competència determinada.

COMPETÈNCIES CLAU TECNOLOGIA I
ESO

INDICADOR D’AVALUACIÓ

CC comunicació lingüística Adquisició i ús de vocabulari específic

Recerca, anàlisi, síntesi i comunicació
d’informació

Lectura comprensiva

Interpretació de textos (metacognicció)

Redacció de textos

Capacitat d’escolta, exposició i diàleg

Expressió d’idees, judicis, pensaments,
decisions, arguments,etc.

CC matemàtica i en ciència i tecnologia Execució d’operacions bàsiques
tecnològiques (mesura de magnituds, ús
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d’escales, lectura i interpretació de gràfics,
etc).

Ús i capacitat de relació de nombres i
símbols

Interpretació d’aspectes quantitatius i
espacials de la realitat

Estratègies en la resolució de problemes
tecnològics

Selecció de tècniques de càlcul

Interpretació i representació d’informació

Pensament inductiu i deductiu

CC digital Recerca d’informació

Processat, elaboració, emmagatzematge i
presentació d’informació

Ús de llenguatges específics, icònics o
gràfics

CC aprendre a aprendre Consciència de les capacitats manuals i
intel·lectuals

Planificació de la tasca (observació,
organització, temporització, enregistrament
sistemàtic).

Curiositat

Motivació per aprendre

Capacitat d’anàlisi i valoració de diferents
respostes a una mateixa qüestió

Eficàcia

Confiança

Capacitat d’autorregulació en el procés
d’aprenentatge

Capacitat d’autoaprenentatge
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CC social i cívica Habilitats en les relacions humanes

Capacitat de discussió i raonament

Capacitat d’abordar dificultats

Capacitat de gestionar conflictes (diàleg i
negociació)

Actitud de respecte i tolerància

Coneixement de l’organització i
funcionament de les societats

CC Iniciativa i esperit emprenador Iniciativa i capacitat emprenedora

Planificació

Execució d’idees

Avaluació

Propostes de millora

Actitud positiva envers el canvi

Creativitat

Perseverança

PROPOSTA D’EINES DE TREBALL I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU.

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? Propostes

d’eines de treball i avaluació de les competències clau

Comunicació

lingüística

- Redacció i elaboració de memòries tècniques dels

projectes que es desenvolupen al taller.

- Ús de vocabulari tècnic i específic d’eines i processos

tecnològics.

- Multitud activitats de temes teòrics requereixen el

lliurament d’escrits o redaccions com a respostes a les

qüestions que es formulen.
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- Elaboració de blogs al projecte de l’assignatura on es

redacta tot el procés d’elaboració de l’hort

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

- Mesura de diverses magnituds que intervenen en els

processos tecnològics.

- Càlcul de magnituds a partir de fórmules (Tensió,

Intensitat, Resistència, Potència, Energia, etc.)

- Resolució i simplificació de funcions lògiques.

- Ús d’eines específiques de mesura (multímetre, peu de

rei, micròmetre, etc.) o de treball (fonts d’alimentació,

soldadors, eines bàsiques de taller, etc.)

- Planificació i desenvolupament d’estructures i

mecanismes

- Estudi i ús de materials tècnics segons les seves

propietats

Competència digital - Desenvolupament de multitud d’unitats didàctiques de

totes les matèries que imparteix el departament en que

es treballen de forma explícita les TIC.

- Ús sistemàtic de dispositius electrònics (ordinadors de

sobretaula, netbooks, tauletes i mòbils)

- Programació del microcontrolador Arduino.

- Ús de gran varietat de programari com IDE d’Arduino,

APP Inventor, disseny gràfic, etc.

- Ús del paquet ofimàtic de Google (Documents, Full de

càlcul, Classroom, Drive, Diapositives)

- Creació d’un blog sobre el desenvolupament del

projecte

Aprendre a aprendre - Donar llibertat en els projectes de taller perquè els
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alumnes proposin i desenvolupin les seves pròpies

solucions als problemes plantejats.

- Revisió i assessorament dels projectes a mesura que

es van construint.

Competències socials

i cíviques

- Treball en grups cooperatius al taller.

- Reciclatge dels materials que s’empren en els projectes

de taller i s’han de rebutjar.

- Prendre consciència en l’ús de materials ecològics,

reciclables i provinents de fonts sostenibles.

- Conèixer l’impacte ambiental de la generació d’energia i

aprendre a fer un consum responsable.

Sentit d’iniciativa i

esperit emprenedor

- Fomentar les iniciatives pròpies i originals que siguin

viables en les solucions a problemes plantejats i que

difereixen de les solucions més comuns o que realitzen

la majoria dels alumnes i que solen ser les que es

proposen en els models dels projectes.

- Valorar el profit que donen a les persones o a la societat

en general les solucions tecnològiques.

- Realització de pressupostos per calcular els costos dels

projectes.

9. Atenció a la diversitat.

9.1. Plans d’actuació.

Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una atenció individualitzada. La

planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen

ràpidament i aquells que tenen dificultats, de manera que s'aconsegueix el
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desenvolupament de les capacitats individuals de tots i totes en funció de les seves

possibilitats. Es tracta d’establir un camí en procés d’ensenyament-aprenentatge que

permeti a cada alumne avançar partint de punts diferents.

A l'inici de curs es realitzarà una prova inicial que permet detectar el grau de coneixement

que l'alumnat té tant dels continguts relacionats directament amb la matèria, com d'aquells

que es treballen de forma transversal, com ara continguts matemàtics i lingüístics, així com

la capacitat de relacionar-los amb el seu entorn proper. Aquesta avaluació inicial ha de

permetre obtenir un primer perfil de l'alumnat per tal de programar la matèria amb la finalitat

de satisfer les seves necessitats.

9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Tenint en compte les directrius marcades pel departament d'Orientació es realitzaran les

adaptacions curriculars corresponents i revisables periòdicament.

Els criteris per l'elaboració de les adaptacions curriculars, es regiran per:

● Principis de qualitat.

● Principis d’equitat.

● Principis d’igualtat d’oportunitats.

● Principis de normalització.

● Principis d’integració i inclusió.

● Principis d'igualtat entre dones i homes.

S’afavoreix la inclusió escolar i social.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt diversificat

per diferents motius ( nouvinguts ,dificultats d’aprenentatge ,manca d’hàbits de feina,...)

s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden tenir un

caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i continguts

conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat especialment per
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atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no significatives, no es varien

objectius ni continguts de l’àrea , i lo que es fa es una adaptació dels procediments i

activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències clau.

A l’hora d’avaluar als alumnes amb NEE, es fa constar al seu expedient l'adaptació

curricular corresponent. Totes les ACIS han de quedar registrades a un document on consti:

continguts, materials, activitats i avaluació de resultats. Aquest registre queda dipositat al

Departament d’Orientació del centre i és a disposició del professorat interessat.

9.3 Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi
sanitària per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garateixen el principi

d’equitat en l’educació. per això, es fa necessari més que mai prendre les mesures

necessàries per tal de poder garantir dit principi.

Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix en el punt 5 que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir,

davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats

dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu

estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:
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● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la

direcció del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què

l’alumne assoleixi els objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau

en el seu màxim grau, com ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material

didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si

el professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma

telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de

l’alumne en la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques

amb la plataforma Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament

d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles

s’especifica objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i

metodologia més adient a les seves necessitats.

9.4 Realització de les classes en els diferents escenaris.

Nivell Escenari
presencial

Escenari
a distància

3rESO Taller tecnologia
(mesures de seguretat i
higiene corresponents)

Classes telemàtiques (meet)

● Els diferents escenaris seran conseqüència del nivell d’alerta determinat per les
autoritats sanitàries.

● Els alumnes aïllats i/o confinats a casa que no puguin assistir al centre i, sempre i
quan estiguin en condicions de salut: el professor podrà decidir fer les classes en
streaming per dits alumnes i lliuraments pel classroom.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
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telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Es realitzarà una activitat extraescolar, si les normes sanitàries ho permeten, relacionada
amb els continguts teòrics de l’assignatura.

Signat:

Antoni Salas Fanals Francisca Serra Socias Antònia Bisbal Petro

Port d’Alcúdia a 14 de setembre de 2021
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0. Departament 2021/2022

Composició del departament de Tecnologia i repartiment de grups

Nom Càrrecs/coordi
nacions

Matèria Nivell/Gr
up

(etapa
ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

Antoni Salas

Fanals

Cap de
departament

Tecnologia I 3rPMAR 1 2

Tecnologia I 3r 2 4

Coordinador
TIC

Tecnologia II 4t 1 3

Francisca Serra

Socias

Coordinadora
TAC

Tecnologia I 2n 4 12

Tutora 2n Tutoria 2nC 1 2

Suport
Tecnologia I

3r 2 2

Antònia Bisbal

Petro

Cooordinadora
Erasmus+

Tecnologia I Suport 2n 4 4

Tecnologia I 3r 2 4

Tecnologia I Suport 3r 1 1

Tecnologia II 4t 1 3

TIC 4t 1 3

Tutora 4t Tutoria 4tPRAQ 1 1

Reunions de

departament

dimarts de 10:15 a 11:05
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1. Seqüenciació de continguts

Els continguts de la matèria de Tecnologia s’estructuren entorn dels principis científics i

tècnics necessaris per a la tasca tecnològica i, dins l’enorme multiplicitat de tècniques i

coneixements que hi conflueixen, s’han articulat els blocs que s’esmenten a continuació, de

manera que els alumnes puguin establir una visió comprensiva des de les tecnologies

manuals fins a les tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, els continguts

integrats en els diferents blocs no es poden entendre separadament, per la qual cosa

aquesta organització no suposa una forma d’abordar els continguts a l’aula, sinó una

estructura que ajuda a comprendre el conjunt de coneixements que es pretén durant l’etapa.

En l’exercici de l’autonomia de centre, correspon al departament didàctic distribuir els

continguts entre els diferents cursos del primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

La matèria al primer cicle d’educació secundària obligatòria s’organitza en els blocs

següents:

Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics

Tracta el desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten avançar des de la

identificació i la formulació d’un problema tècnic fins a la seva solució constructiva, i tot això

a través d’un procés planificat i que cerqui optimar recursos i solucions. La posada en

pràctica d’aquest procés tecnològic, que exigeix un component científic i tècnic, s’ha de

considerar vertebradora al llarg de tota l’assignatura.

Bloc 2. Expressió i comunicació tècniques

Atesa la necessitat d’interpretar i de produir documents tècnics, els alumnes han d’adquirir

tècniques bàsiques de dibuix i ús de programes de disseny gràfic. Els documents tècnics

són bàsics al començament, i el seu grau de complexitat, especificitat i qualitat tècnica

augmenta. En aquest procés evolutiu s’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques en

l’elaboració dels documents del projecte tècnic.
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Bloc 3. Materials d’ús tècnic

Per produir un prototip és necessari conèixer les característiques, propietats i aplicacions

dels materials tècnics més comuns emprats en la indústria, donant una especial rellevància

a les tècniques de treball amb materials, eines i màquines, així com a comportaments

relacionats amb la feina cooperativa en equip i hàbits de seguretat i salut.

Bloc 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes

Pretén formar els alumnes en el coneixement de les forces que suporta una estructura i els

esforços a què estan sotmesos els elements que la configuren, i en el funcionament dels

operadors bàsics per transmetre i transformar el moviment, ambdós part fonamental de les

màquines.

Bloc 5. Energies, electricitat i electrònica

Proporciona el coneixement de les fonts d’energia i les relaciona amb els efectes de

l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió. Els alumnes aprenen a identificar els

elements fonamentals d’un circuit elèctric, així com el seu funcionament i el seu ús industrial

i domèstic, amb l’ajut d’esquemes dissenyats prèviament.

Bloc 6. Tecnologies de la informació i la comunicació

Es pretén el coneixement dels elements fonamentals que constitueixen el maquinari d’un

ordinador. S’han de destacar els continguts de tipus pràctic, tant en la connexió de

dispositius electrònics com en la gestió de documents, la instal·lació, el manteniment i

l’actualització d’aplicacions. S’ha d’incorporar l’ús d’eines informàtiques per elaborar la

documentació tecnològica. Es pretén l’adquisició de destreses en l’ús d’eines i aplicacions

bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i publicar informació.
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2. Objectius específics de l’àrea.

La matèria de tecnologia a l’educació secundària obligatòria té els objectius següents:

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents

punts de vista.

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, dissenyar,

elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de forma segura.

3. Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el funcionament;

conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme; aprendre la millor manera

d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu

disseny i construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva existència.

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i

l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari

adequats.

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i

curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la investigació i el

desenvolupament tecnològics i la influència que tenen en la societat, el medi ambient, la

salut i el benestar personal i col·lectiu.

6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, conèixer-ne el

funcionament i les formes de connexió i emprar amb facilitat aplicacions informàtiques que

permetin cercar, emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació,

usant de forma habitual les xarxes de comunicació.
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7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, incorporar-les a

la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica sobre la influència que exerceixen

sobre la societat i el medi ambient.

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina 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, igualtat i solidaritat.

9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com a les

solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

En la matèria de tecnologia és particularment important tenir present que els alumnes estan

immersos en un entorn altament tecnològic i pràctic. Per aquest motiu, es pretén que la

metodologia clau sigui l’aprenentatge basat en problemes, de manera que l’aprenentatge

s’orienti cap a la resolució de situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a

l’alumne. Així, el disseny d’aquestes activitats ha d’aconseguir l’aprenentatge dels objectius i

l’assoliment de les competències clau mitjançant la resolució de problemes, la presa de

decisions i l’adquisició d’habilitats de comunicació. Aquestes competències clau han de

permetre als alumnes assolir el conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessaris

per a la seva realització personal i la seva integració activa dins la societat. Amb aquesta

finalitat, és fonamental que la metodologia establerta en la matèria de tecnologia contribueixi

a l’assoliment de les competències clau que es detallen en l’apartat “Contribució de

l’assignatura al desenvolupament de les competències”.

D’altra banda, actualment els alumnes es poden trobar en situacions en què els manca un

coneixement previ; és a dir, és necessari que actuïn partint de l’obtenció de nova informació.

D’aquesta manera, l’aprenentatge s’ha de produir gràcies a la capacitat de formar
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connexions entre fonts d’informació i a la creació de patrons d’informació útils; és el que es

coneix com a connectivisme. Aquest enfocament metodològic es basa, doncs, en l’habilitat

de fer distincions entre la informació important i la no important, i hauria de permetre que al

final de l’etapa l’alumne sigui capaç de desenvolupar connexions amb les fonts d’informació

i esdevenir així productor de coneixement.

El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de basar en un aprenentatge cooperatiu, en

què l’organització de les activitats dins l’aula esdevengui una experiència social i acadèmica

d’aprenentatge en la qual els alumnes treballin en equip per dur a terme les tasques de

forma col·lectiva. En aquest cas, l’aprenentatge depèn, doncs, de l’intercanvi d’informació

entre alumnes, els quals estan motivats per aconseguir el seu propi aprenentatge i

augmentar així l’èxit de la resta de companys. L’ensenyament de la tecnologia seguint la

metodologia cooperativa permet que l’alumne sigui l’encarregat de dissenyar la seva

estructura d’interaccions i controli les diferents decisions que repercuteixen en el seu

aprenentatge. Amb aquesta finalitat, les activitats han d’anar dirigides a aconseguir un

aprenentatge basat en la investigació i el descobriment del coneixement per ells mateixos,

que fomenti així la motivació i l’interès.

D’altra banda, les activitats proposades han de tenir sempre present la diversitat dels

alumnes a l’aula. És fonamental que el disseny d’aquestes activitats tengui en compte els

diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat d’afavorir la capacitat d’aprendre per si

mateixos. En l’ensenyament de la matèria de tecnologia s’ha de fomentar, doncs, una feina

activa en la qual els alumnes participen constantment en l’adquisició del seu coneixement.

Això s’aconsegueix treballant de forma cooperativa en petits grups, en els quals tots són

responsables en igual mesura i han de col·laborar activament amb la resta del grup. Es

poden fer agrupaments flexibles i heterogenis en funció de la tasca i les característiques

individuals dels alumnes.

Per dur a terme aquesta metodologia és necessari, primer de tot, deixar clars els objectius

que s’esperen assolir en cada activitat, la qual s’ha de plantejar sempre a través de

qüestions que permetin establir un diàleg i una primera presa de contacte amb els

coneixements dels alumnes. Cal que el professor faciliti tots els recursos necessaris per dur

7



Programació docent Tecnologia I
Departament de Tecnologia

IES Port d'Alcúdia

a terme o resoldre les activitats, i estableixi les pautes de la presentació (ja sigui de forma

escrita o mitjançant la realització d’un projecte) i l’organització del temps de què es disposa.

S’han d’afavorir les tasques que permetin l’ús significatiu de la lectura i l’escriptura i la

utilització de les TIC, ja sigui mitjançant presentacions orals o debats. Tot plegat ha d’anar

encaminat a fomentar al màxim l’autonomia de l’alumne i el desenvolupament d’habilitats de

pensament crític i creatiu. Així, el professor ha d’esdevenir mediador i facilitador del procés

d’aprenentatge, i proporcionar la retroacció necessària per mantenir l’entusiasme i la

motivació dels alumnes.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

En relació als espais, les sessions de 3rESO es desenvoluparan en el taller de tecnologia.

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i dels escenaris d’ensenyament, es

valoraran distints tipus d’agrupaments que podran ser: individual, parelles o per equips (3-4

membres).

Durant les setmana es tenen dues sessions de tecnologia. Es realitzarà una sessió de

projecte tècnic i una sessió de teoria.

Tractament disciplinari

El tractament disciplinari de la matèria de tecnologia pot presentar diferents enfocaments.

El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de dues o més

matèries per aprofundir en un determinat coneixement. Per exemple, l’evolució de la

tecnologia com a ciència va profundament lligada al moment històric i a la mateixa evolució

de la ciència. Així, en aquest exemple es fa palesa la relació entre la matèria de tecnologia i

les matèries d’història i ciències de la naturalesa. D’altra banda, la representació d’objectes

tecnològics suposa el punt d’unió entre la matèria de tecnologia i la d’educació plàstica.
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El tractament transdisciplinari de la tecnologia permet enfocar la matèria com una eina per

donar resposta a la complexitat del món en què vivim. Aquesta concepció permet la

integració de dues o més matèries, de manera que la divisió entre aquestes deixa d’existir.

Es parteix d’una visió àmplia i global: diferents matèries permeten assolir un mateix

contingut, sense ser considerades matèries independents. Per exemple, es poden emprar

els coneixements tecnològics per fabricar un dispositiu que permeti fer operacions

aritmètiques senzilles, que llavors pot ser emprat en la matèria de matemàtiques.

Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre matèries, de

manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi explícit, sinó la forma a

través de la qual ens aproximam a la realitat. Representa un model globalitzador, en què el

que justifica l’aprenentatge dels continguts no és el valor disciplinari, sinó la capacitat per

valorar, comprendre i resoldre situacions de la realitat. En la matèria de tecnologia, els

projectes duits a terme són un clar exemple de tractament metadisciplinari, ja que els

continguts es desenvolupen i es treballen a partir del plantejament d’un problema.

Avaluació

L’avaluació és una activitat de la qual podem obtenir informació adequada sobre el

funcionament d’un procés o una persona. Al llarg del curs, podem aplicar diferents tipus

d’avaluació.

L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar l’ensenyament. S’ha

d’aplicar al començament, per poder conèixer els esquemes de coneixement i les habilitats

que tenen els alumnes prèviament.

L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva

aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el grau d’assoliment

dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les causes que les provoquen, i

estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, per millorar el procés d’aprenentatge.
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L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per comprovar el

grau de domini i assoliment de l’alumne.

Si aplicam el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació cooperativa, la qual es

diu cooperativa perquè afecta un grup de persones. Hi participen tots els qui han estat en el

procés d’aprenentatge, tant alumnes com professor. S’ha de validar el mètode cooperatiu

seguit i s’han d’avaluar els resultats obtinguts.

Per avaluar el procés d’aprenentatge, és necessari evitar la presentació d’una única

resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes, argumentar les respostes,

explorar alternatives i prendre decisions efectives. Una eina interessant per avaluar el

procés d’aprenentatge són les rúbriques, ja que permeten dissenyar una proposta de

seguiment-avaluació de cada tasca, contingut o unitat, posant l’atenció tant en el procés

com en el resultat.

El paper dels docents

El professor s’ha d’encarregar de desenvolupar la programació i del procés d’ensenyament

de les matèries que tingui encomanades. També s’ha d’encarregar d’avaluar el procés

d’aprenentatge dels alumnes i els mateixos processos d’ensenyament. Amb la seva

experiència ha d’intentar millorar contínuament els processos d’ensenyament.

El professor és també el responsable de dirigir i orientar l’aprenentatge dels alumnes i

ajudar-los en el procés educatiu, sempre en col·laboració amb les famílies.

El docent, a més, té un paper de guia en el desenvolupament d’aquests aprenentatges. Ha

de facilitar l’adquisició de les destreses en la recerca d’informació i els procediments de

recollida, selecció i anàlisi, així com potenciar l’esperit crític dels alumnes.

Les programacions que s’elaborin necessiten adaptar-se a la realitat del moment actual i a

les necessitats reals dels alumnes en relació amb els objectius i els continguts. Les
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programacions d’aula han de procurar que, sempre que sigui possible, l’atenció s’adapti a

les necessitats de cada un dels alumnes.

El docent ha de procurar als alumnes la capacitat de poder seguir desenvolupant els

coneixements i les aptituds amb les TIC de forma correcta i segura.

Participació de les famílies

La implicació de les famílies en el procés d'aprenentatge integral de l’alumnat és

fonamental, per tant, s’ha de promoure la seva implicació i se’ls ha de facilitar el

coneixement dels aprenentatges duts a terme al centre. per això, una de les grans eines són

les noves tecnologies de la informació.

3.2 Materials i recursos didàctics.

● Chromebook invididual.

● Classroom de l’àrea.

● Instal-lacions i recursos del centre, com ara projectors, altaveus, etc.

● Programari.

● Material fungible.

● Eines i màquines-eina del taller.

A l’hora de seleccionar un recurs didàctic, convé fer-ho sempre a partir de les

característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció del tipus de tasca i la

metodologia seleccionada pel professor per dur a terme un determinat procés

d’ensenyament-aprenentatge.

Es fomentarà la reutilització i reciclatge de materials casolans.

Els estris mínims que han de portar els alumnes per la matèria són:

● Chromebook.

● Regla, escaire i cartabó.

● LLapis, bolígraf negre o blau, goma.

● Arxivador o quadern de quadres específic per a la matèria.
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● Carpeta o fundes de plàstic.

El departament demana, dins l’import de la matrícula, 12€ a a cada alumne/a per fer

una compra conjunta de material de taller pels projectes, com fusta, material de

ferreteria, material elèctric o electrònic, material fungible, reposició d’eines, etc.

4. Temporització.

Temporització continguts NIVELL 3r
ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1. Dibuix tècnic. Sketch up. UD3. Màquines complexes UD5. Centrals elèctriques

UD2. Materials d’ús tècnic UD4. Electricitat UD6. Electrònica

P1: Connector P2: Pont llevadís elèctric P3: Pont llevadís elèctric,
Crumble Junior

Tal com recull la programació docent del departament de Tecnologia, tant els continguts,

tasques i projectes podran ser adaptat i/o modificats a criteri del professor en funció de:

● Atenció a la diversitat.

● Espais i recursos humans i/o materials.

● D’altres circumstàncies que es puguin esdevenir durant el curs escolar.

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

● Amb l’objectiu d'establir un camí definit pel procés d’aprenentatge de l’alumnat:

○ A l’inici de cada sessió es recorda allò que s’ha treballat anteriorment i

s’explica la planificació de la sessió que es desenvolupa.

○ En finalitza es dedica un temps a repassar els continguts treballats, resoldre

dubtes de l’alumnat i introduir la tasca de la següent sessió.

● Abans d’una prova o lliurament, es dedica al manco una sessió a preparar

l’avaluació.

● En cada unitat o bloc de continguts es podran plantejar tasques d’ampliació

curricular o extracurricular de la forma més interdisciplinar possible, motivadora,
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significativa i relacionada amb la vida quotidiana de l’alumne en la mesura del

possible.

● Cada grup compta amb una sessió setmanal de suport.

6. Avaluació.

6.1 Criteris d’avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables

Codi

MÍNIMS AVALUABLES TECNOLOGIA I-3r ESO-NIVELL AVANÇAT ( a més dels mínims
de 2nESO)

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS
Continguts
Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. Documents
tècnics necessaris per elaborar un projecte.
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de tècniques
i materials apropiats.
Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.
Eines a l’aula taller.
Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip.
Normes de seguretat a l’aula taller.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar i descriure les etapes necessàries per crear un producte tecnològic des
de l’origen fins a la comercialització, investigar la seva influència en la societat i
proposar millores tant des del punt de vista de la utilitat com del possible impacte
social.
1.1. Dissenya un prototip que dóna solució a un problema tècnic mitjançant el procés
de resolució de problemes tecnològics.
2. Fer les operacions tècniques previstes en un pla de feina emprant els recursos
materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi
ambient i valorant les condicions de l’entorn de feina.
2.1. Elabora la documentació necessària per planificar i construir el prototip.
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3. Explicar mitjançant documentació tècnica les diferents fases d’un producte des del
disseny fins a la comercialització.
3.1. Produeix els documents necessaris relacionats amb un prototip emprant quan
sigui necessari programari específic de suport.
BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNIQUES
Continguts
Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats i normalització.
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives). Proporcionalitat entre
dibuix i realitat. Escales i acotació.
Esbossos i croquis.
Metrologia.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de
normalització i escales. Adquirir habilitat i destresa en l’ús dels instruments de dibuix.
1.1. Representa objectes i sistemes tècnics mitjançant vistes i perspectives i
mitjançant croquis i emprant criteris normalitzats d’acotació i escala.
2. Interpretar croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
2.1. Interpreta croquis i esbossos com elements d’informació de productes
tecnològics.
BLOC 3. MATERIALS D’ÚS TÈCNIC
Continguts
Obtenció, propietats i característiques generals dels materials d’ús habitual: fusta,
metall, plàstic i materials de construcció.
Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials per treballar amb
diferents materials.
Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant diferents materials.
Repercussions mediambientals.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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.
1.1. Descriu les característiques pròpies dels materials d’ús tècnic i en compara les
propietats.
1.2. Explica com es poden identificar les propietats mecàniques dels materials d’ús
tècnic.
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.
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2.1. Identifica i manipula les eines del taller en operacions bàsiques de conformació
dels materials d’ús tècnic.
2.2. Elabora un pla de feina al taller amb especial atenció a les normes de seguretat
i salut.
BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES
Continguts
Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura (entramades, triangulades,
penjades) i laminars. Triangulació.
Esforços bàsics i resistents. Aplicacions.
Màquines simples: roda, politja, palanca, pla inclinat i caragol.
Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de transmissió i
transformació de moviment.
Normes de seguretat en la feina amb màquines.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar i descriure els esforços a què estan sotmeses les estructures
experimentant en prototips.
1.1. Descriu, basant-se en informació escrita, audiovisual o digital, les
característiques pròpies que configuren les tipologies d’estructura.
1.2. Identifica els esforços característics i la transmissió dels mateixos en els
elements que configuren l’estructura.
2. Observar i emprar operadors mecànics responsables de transformar i transmetre
moviments, en màquines i sistemes, integrats a una estructura.
2.1. Descriu mitjançant informació escrita i gràfica com transforma el moviment o el
transmeten els diferents mecanismes.
2.2. Calcula la relació de transmissió de diferents elements mecànics com les
politges i els engranatges.
2.3. Explica la funció dels elements que configuren una màquina o sistema des del
punt de vista estructural i mecànic.
2.4. Simula mitjançant programari específic i mitjançant simbologia normalitzada
circuits mecànics.
BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Continguts
Energia elèctrica: generació, transport i distribució. Descripció i tipus de centrals.
Anàlisi de les repercussions mediambientals.
Circuit elèctric: magnituds elèctriques, simbologia i tipus de circuits (en sèrie, en
paral·lel i mixt). Llei d’Ohm.
Descripció de components i muntatge de circuits elèctrics senzills. Aplicacions del
polímetre.
Introducció a l’electrònica bàsica: components i muntatges bàsics.
Valoració de les aplicacions de l’electricitat i l’electrònica a la vida quotidiana.
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Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Relacionar els efectes de l’energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en
altres manifestacions energètiques.
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió.
2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques
bàsiques.
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques.
2.2. Manipula els instruments de mesura per conèixer les magnituds elèctriques de
circuits bàsics.
3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb
operadors elementals.
3.1. Dissenya, fent servir programari específic i simbologia adequada, circuits
elèctrics bàsics i experimenta amb els elements que els configuren.
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, díodes
LED, motors, bateries i connectors.
BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Continguts
Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i organització d’un
ordinador. Sistema operatiu. Recuperació de la informació en suports físics, locals i
extraïbles.
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari lliure OpenOffice.org
(processador de text, presentacions, full de càlcul, base de dades, disseny gràfic).
Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i difondre informació.
Introducció al llenguatge HTML. Elaboració de pàgines web.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir les parts operatives d’un equip informàtic i emprar correctament el
programari OpenOffice.org.
1.1. Identifica les parts d’un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau.
1.2. Instal·la i empra programari bàsic.
1.3. Fa servir adequadament equips informàtics i dispositius electrònics.
2. Utilitzar de forma segura sistemes d’intercanvi d’informació.
2.1. Gestiona espais web, plataformes i altres sistemes d’intercanvi d’informació.
2.2. Coneix les mesures de seguretat aplicables a cada situació de risc.
3. Usar un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics.
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i
difondre’ls.

Aquests mínims seran d’aplicació en els nivells d’alerta que esdevingui la crisi sanitària per

COVID-19.
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6.2 Criteris i eines de qualificació

Criteris generals

● Els alumnes i les seves famílies seran inclosos en els classrooms que el professorat
corresponent elabori.

● La principal via de telecomunicació amb l’alumnat serà el correu electrònic de centre
i classroom.

● La principal via de telecomunicació amb les famílies serà GESTIB i correu electrònic
de centre.

● Es fomentarà el treball que permet el desenvolupament competencial integrat de
l’alumnat.

● S’estableixen criteris i eines de qualificació generals pels nivells d’alerta que se’n
derivin de la crisi sanitària per COVID-19.

Avaluació durant el curs

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Tasca realitzada per l’alumne Seguiment diari 10%

Matèria Tasques, projectes  i/o  proves 90%

● El professor titular podrà decidir realitzar proves amb els continguts, forma i format que trobi
convenient en funció del perfil de l’alumnat,

● És requisit haver lliurat totes les tasques i pràctiques i haver fet totes les proves. Per això, el
professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat, flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com
ara data de lliurament, repetició de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el
lliurament i/o la prova en la data fixada inicialment està justificada convenientment.

● Si l’alumne té una nota mitjana de tasques i/o proves és igual o superior a 5, però no ha lliurat totes
les tasques i/o realitzat totes les proves, la nota final serà de 4.

● L’actitud i el comportament s’avaluen en cada tasca segons descriptors i indicadors establerts en
rúbrica.

Crisi sanitària per COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment presencial.
Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat
mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en
aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà
realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.
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Avaluació en convocatòria ordinària de juny

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Matèria Mitjana de les avaluacions
establertes pel centre durant el
curs

100%

● La matèria es supera en convocatòria ordinària de juny si la mitjana de les tres avaluacions és igual
o superior a 5.

● Si dita mitjana és inferior a 5, la matèria no es supera. En aquest cas, el professor establirà les eines
de recuperació de cada avaluació o de la matèria conjunta més adients en funció del perfil de
l’alumne. L’alumne supera la matèria si la nota final de recuperació és igual o superior a 5.

Avaluació en convocatòria extraordinària

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre (LOMLOE), està

pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La
convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en

una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i les famílies seran

convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de

les matèries del curs.

Avaluació de matèria pendent de 2nESO (alumnes que cursen 3r i/o 4tESO)

Alumnes de 3r
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar/realitzar i superar les tasques i/o
proves encomanades pel professorat en les dates

Alumnes de 3r
d’ESO PMAR amb
matèria pendent de
2n d’ESO
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establertes pel centre dels nivells corresponents en la
convocatòria ordinària i/o extraordinària.

● L’alumne pot recuperar la matèria pendent de dues formes
no excloents:

○ Aprovant les tasques i/o proves encomanades per a
la seva recuperació en el període del calendari
escolar establert pel centre.

○ En el cas dels alumnes de 3r o 3rPMAR: superant
les dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 3r d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n d’ESO.

○ En el cas dels alumnes de 4tPRAQ: superant les
dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 4t d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n i/o 3r d’ESO.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

Alumnes de 4t
PRAQ amb matèria
pendent de 2n
d’ESO  i/o 3r
d’ESO

Alumnes de 4t
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO i/o 3r
d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria de forma ordinària.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar i superar les tasques i/o proves
encomanades pel professorat en les dates establertes pel
centre dels nivells corresponents.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

Segons l’Annex III de l’ordre de 20 de maig de 2015, en els grups que pertanyen al

programar PMAR s’ha d’utilitzar una metodologia específica a través de l’organització de

continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l’establerta amb caràcter general, amb la

finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de

graduat en educació secundària obligatòria.
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No obstant això, segons la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i

Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació

del PRAQ en el 4t curs d’ESO per donar continuïtat als alumnes de PMAR dins el programa.

De totes formes aquest 4t curs no és d’obligada implantació en els centres i per tant els

alumnes haurien de poder cursar el quart curs per la via ordinària.

Per tots aquests motius exposats, els alumnes fonamenten el seu aprenentatge en activitats

pràctiques.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

En l'article 13 del Decret 34/2015 de 15 de Maig, pel qual s'estableix el currículum en

l'educació secundària obligatòria, s’enumeren els diferents elements transversals. La

matèria de Tecnologia es treballa de forma implícita:

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les

tecnologies de la informació i la comunicació, l’emprenedoria i l’ educació cívica i

constitucional.

● Els valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la

violència de gènere, i dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i de

no-discriminació.

● S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes

en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que

sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la

democràcia, el respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, el

rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les víctimes del terrorisme, la

pluralitat, el respecte a l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre

tipus de violència.
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● Mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin desenvolupar la

creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit

emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític.

● Accions per millorar la convivència i prevenir els accidents de trànsit, perquè els

alumnes coneguin els seus drets i deures com a usuaris de les vies, en qualitat de

vianants, viatgers i conductors de bicicletes o vehicles a motor, respectin les normes

i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la tolerància, la prudència, l’autocontrol, el

diàleg i l’empatia amb actuacions adequades tendents a evitar els accidents de

trànsit i les seves seqüeles.

Són precisament aquests valors els que es treballaran de forma implícita en cada una de les

unitats didàctiques mitjançant:

● Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

● Projectes tècnics.

● Participació en les tasques que l'aula-taller i l'aula d'informàtica impliquen degut als

seus trets d'aules específiques.

Com a conseqüència de la crisi sanitària per COVID-19, els departaments didàctics han

d’incloure en les seves programacions corresponents aspectes relacionats amb la

promoció de la salut, amb independència del tractament específic que alguna àrea en faci

i de les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació a la COVID-19 són:

● descripció dels símptomes de la malaltia,

● protocol sobre com actuar davant l'aparició de símptomes,

● mesures de distància física i limitació de contactes,

● higiene de mans, higiene respiratòria  i  resta  de  mesures  de  protecció  individual,

● ús  adequat  de  la  mascareta,

● consciència  de  la  interdependència  entre  els  éssers humans i l'entorn i,

● foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.
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Així mateix, s'hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable: alimentació,

activitat física, prevenció d'addiccions, benestar emocional i prevenció de riscs i accidents.

En conseqüència, es proposen materials i activitats com:

● Presentacions o vídeos que donin una informació clara dels aspectes esmentats.

● Activitats de reflexió individual i grupal que permetin l’anàlisi de la situació,

l’expressió emocional i el desenvolupament del pensament crític.

● Intervenció de casos reals que han sofert el contagi.

● Activitats amb personal sanitari, etc.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau. Tractament de les
competències clau a les matèries.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a través de

l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els processos de recerca,

anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La lectura, la interpretació i la redacció

dels documents propis del projecte tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents

tipus de textos i estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat

tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, exposar i

dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència lingüística és necessària

per expressar idees generades i després, en haver-se format un judici crític, adoptar

decisions, amb el llenguatge com a estructurador del pensament. L’habilitat d’expressar

arguments facilita l’acceptació de crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre

conflictes.

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la matèria de

tecnologia, com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació

de gràfics. La tecnologia és el context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i

relacionar nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La

resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar

tècniques de càlcul i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació

disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el seu caràcter de ciència aplicada, a

l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.
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La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant diversos blocs

específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar, processar, elaborar,

emmagatzemar i presentar informació emprant les tecnologies de la informació i la

comunicació. L’ús de l’ordinador pren protagonisme en aquesta matèria com a eina per

simular processos tecnològics i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges

específics com l’icònic o el gràfic.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre perquè

permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com intel·lectuals, que

cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es coneixen les potencialitats i

les mancances pròpies, s’aborden estratègies en la planificació d’una tasca com

l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i

relacions. Es fomenten la curiositat i la motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han

de valorar diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb

això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que

integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i les necessitats

individuals.

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a desenvolupar

habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés de resolució de

problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per discutir idees i raonaments,

abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds

de respecte, acceptant crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els

aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el

funcionament de les societats.

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se centra a

treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per proposar-se objectius,

analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs, planificar, i dur les idees a la pràctica i

transformar-les en activitat per després avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes

aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant
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l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una actitud

positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals de creativitat i

perseverança.

RELACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS D’ÀREA AMB LES COMPETÈNCIES CLAU:

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

RELACIONS AMB LES

COMPETÈNCIES CLAU

1 2 3 4 5 6

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents punts de vist

X X X X X

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements

suficients per analitzar, dissenyar, elaborar i manipular

materials, objectes i sistemes tecnològics de forma

segura.

X

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics senzills

per comprendre el funcionament; conèixer-ne els

elements i les funcions que realitzen; aprendre la millor

forma d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions

fonamentals que han intervingut en el seu disseny i la

seva construcció, i valorar les repercussions que ha

generat la seva existència.

X X
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4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques,

així com explorar-ne la viabilitat i abast utilitzant els

mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el

vocabulari adequats.

X X X

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de

problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat cap a

l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la

investigació i el desenvolupament tecnològic i la influència

que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el

benestar personal i col·lectiu.

X X X X

6. Comprendre les funcions dels components físics

d’un ordinador i conèixer-ne el seu funcionament i les

formes de connexió i manejar amb facilitat aplicacions

informàtiques que permetin buscar, desar, organitzar,

manipular, recuperar i presentar informació, emprant de

forma habitual les xarxes de comunicació.

X X X

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de

noves tecnologies incorporant-les a la tasca quotidiana

desenvolupant una opinió crítica sobre la influència que

exerceixen sobre la societat i el medi ambient.

X X X

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, igualtat i

solidaritat.

X X X X

9. Ser receptiu a les necessitats personals i

col·lectives més pròximes, així com a les solucions més

adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

X X
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Conèixer les tecnologies utilitzades en els diferents

sectors productius de les Illes Balear.

INDICADORS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU. El
professor selecciona els indicadors més adients per tal d’avaluar el grau d’assoliment d’una
competència determinada.

COMPETÈNCIES CLAU TECNOLOGIA I
ESO

INDICADOR D’AVALUACIÓ

CC comunicació lingüística Adquisició i ús de vocabulari específic

Recerca, anàlisi, síntesi i comunicació
d’informació

Lectura comprensiva

Interpretació de textos (metacognicció)

Redacció de textos

Capacitat d’escolta, exposició i diàleg

Expressió d’idees, judicis, pensaments,
decisions, arguments,etc.

CC matemàtica i en ciència i tecnologia Execució d’operacions bàsiques
tecnològiques (mesura de magnituds, ús
d’escales, lectura i interpretació de gràfics,
etc).

Ús i capacitat de relació de nombres i
símbols

Interpretació d’aspectes quantitatius i
espacials de la realitat

Estratègies en la resolució de problemes
tecnològics

Selecció de tècniques de càlcul

Interpretació i representació d’informació

Pensament inductiu i deductiu
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CC digital Recerca d’informació

Processat, elaboració, emmagatzematge i
presentació d’informació

Ús de llenguatges específics, icònics o
gràfics

CC aprendre a aprendre Consciència de les capacitats manuals i
intel·lectuals

Planificació de la tasca (observació,
organització, temporització, enregistrament
sistemàtic).

Curiositat

Motivació per aprendre

Capacitat d’anàlisi i valoració de diferents
respostes a una mateixa qüestió

Eficàcia

Confiança

Capacitat d’autorregulació en el procés
d’aprenentatge

Capacitat d’autoaprenentatge

CC social i cívica Habilitats en les relacions humanes

Capacitat de discussió i raonament

Capacitat d’abordar dificultats

Capacitat de gestionar conflictes (diàleg i
negociació)

Actitud de respecte i tolerància

Coneixement de l’organització i
funcionament de les societats

CC Iniciativa i esperit emprenador Iniciativa i capacitat emprenedora

Planificació

Execució d’idees
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Avaluació

Propostes de millora

Actitud positiva envers el canvi

Creativitat

Perseverança

PROPOSTA D’EINES DE TREBALL I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU.

COMPETÈNCIA CLAU COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? Propostes

d’eines de treball i avaluació de les competències clau

Comunicació

lingüística

- Redacció i elaboració de memòries tècniques dels

projectes que es desenvolupen al taller.

- Ús de vocabulari tècnic i específic d’eines i processos

tecnològics.

- Multitud activitats de temes teòrics requereixen el

lliurament d’escrits o redaccions com a respostes a les

qüestions que es formulen.

- Elaboració de blogs al projecte de l’assignatura on es

redacta tot el procés d’elaboració de l’hort

Competència

matemàtica i

competències

bàsiques en ciència i

tecnologia

- Mesura de diverses magnituds que intervenen en els

processos tecnològics.

- Càlcul de magnituds a partir de fórmules (Tensió,

Intensitat, Resistència, Potència, Energia, etc.)

- Resolució i simplificació de funcions lògiques.

- Ús d’eines específiques de mesura (multímetre, peu de

rei, micròmetre, etc.) o de treball (fonts d’alimentació,

soldadors, eines bàsiques de taller, etc.)

- Planificació i desenvolupament d’estructures i
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mecanismes

- Estudi i ús de materials tècnics segons les seves

propietats

Competència digital - Desenvolupament de multitud d’unitats didàctiques de

totes les matèries que imparteix el departament en que

es treballen de forma explícita les TIC.

- Ús sistemàtic de dispositius electrònics (ordinadors de

sobretaula, netbooks, tauletes i mòbils)

- Programació del microcontrolador Arduino.

- Ús de gran varietat de programari com IDE d’Arduino,

APP Inventor, disseny gràfic, etc.

- Ús del paquet ofimàtic de Google (Documents, Full de

càlcul, Classroom, Drive, Diapositives)

- Creació d’un blog sobre el desenvolupament del

projecte

Aprendre a aprendre - Donar llibertat en els projectes de taller perquè els

alumnes proposin i desenvolupin les seves pròpies

solucions als problemes plantejats.

- Revisió i assessorament dels projectes a mesura que

es van construint.

Competències socials

i cíviques

- Treball en grups cooperatius al taller.

- Reciclatge dels materials que s’empren en els projectes

de taller i s’han de rebutjar.

- Prendre consciència en l’ús de materials ecològics,

reciclables i provinents de fonts sostenibles.

- Conèixer l’impacte ambiental de la generació d’energia i

aprendre a fer un consum responsable.
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Sentit d’iniciativa i

esperit emprenedor

- Fomentar les iniciatives pròpies i originals que siguin

viables en les solucions a problemes plantejats i que

difereixen de les solucions més comuns o que realitzen

la majoria dels alumnes i que solen ser les que es

proposen en els models dels projectes.

- Valorar el profit que donen a les persones o a la societat

en general les solucions tecnològiques.

- Realització de pressupostos per calcular els costos dels

projectes.

9. Atenció a la diversitat.

9.1. Plans d’actuació.

Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una atenció individualitzada. La

planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen

ràpidament i aquells que tenen dificultats, de manera que s'aconsegueix el

desenvolupament de les capacitats individuals de tots i totes en funció de les seves

possibilitats. Es tracta d’establir un camí en procés d’ensenyament-aprenentatge que

permeti a cada alumne avançar partint de punts diferents.

A l'inici de curs es realitzarà una prova inicial que permet detectar el grau de coneixement

que l'alumnat té tant dels continguts relacionats directament amb la matèria, com d'aquells

que es treballen de forma transversal, com ara continguts matemàtics i lingüístics, així com

la capacitat de relacionar-los amb el seu entorn proper. Aquesta avaluació inicial ha de

permetre obtenir un primer perfil de l'alumnat per tal de programar la matèria amb la finalitat

de satisfer les seves necessitats.
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9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars.

Tenint en compte les directrius marcades pel departament d'Orientació es realitzaran les

adaptacions curriculars corresponents i revisables periòdicament.

Els criteris per l'elaboració de les adaptacions curriculars, es regiran per:

● Principis de qualitat.

● Principis d’equitat.

● Principis d’igualtat d’oportunitats.

● Principis de normalització.

● Principis d’integració i inclusió.

● Principis d'igualtat entre dones i homes.

S’afavoreix la inclusió escolar i social.

Per tal d’atendre a les NESE i NEE (necessitats educatives) d’un alumnat molt diversificat

per diferents motius ( nouvinguts ,dificultats d’aprenentatge ,manca d’hàbits de feina,...)

s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI). Aquestes poden tenir un

caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa una adaptació dels objectius i continguts

conceptuals a avaluar, per tant l’alumne requereix un material elaborat especialment per

atendre a les seves necessitats. En el cas de les adaptacions no significatives, no es varien

objectius ni continguts de l’àrea , i lo que es fa es una adaptació dels procediments i

activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències clau.

A l’hora d’avaluar als alumnes amb NEE, es fa constar al seu expedient l'adaptació

curricular corresponent. Totes les ACIS han de quedar registrades a un document on consti:

continguts, materials, activitats i avaluació de resultats. Aquest registre queda dipositat al

Departament d’Orientació del centre i és a disposició del professorat interessat.
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9.3 Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi
sanitària per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garateixen el principi

d’equitat en l’educació. per això, es fa necessari més que mai prendre les mesures

necessàries per tal de poder garantir dit principi.

Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix en el punt 5 que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir,

davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats

dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb

mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en

quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu

estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats

educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la

direcció del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què

l’alumne assoleixi els objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau

en el seu màxim grau, com ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material

didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si

el professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma
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telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de

l’alumne en la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques

amb la plataforma Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament

d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles

s’especifica objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i

metodologia més adient a les seves necessitats.

9.4 Realització de les classes en els diferents escenaris.

Nivell Escenari
presencial

Escenari
a distància

3rESO Taller tecnologia
(mesures de seguretat i
higiene corresponents)

Classes telemàtiques (meet)

● Els diferents escenaris seran conseqüència del nivell d’alerta determinat per les
autoritats sanitàries.

● Els alumnes aïllats i/o confinats a casa que no puguin assistir al centre i, sempre i
quan estiguin en condicions de salut: el professor podrà decidir fer les classes en
streaming per dits alumnes i lliuraments pel classroom.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.
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10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Es realitzarà una activitat extraescolar, si les normes sanitàries ho permeten, relacionada
amb els continguts teòrics de l’assignatura.

Signat:

Antoni Salas Fanals Francisca Serra Socias Antònia Bisbal Petro

Port d’Alcúdia a 14 de setembre de 2021
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0. Departament 2021/22

Composició del departament
Composició del departament de Tecnologia i repartiment de grup.

Nom Càrrecs/coordi
nacions

Matèria Nivell/Gr
up

(etapa
ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

Antoni Salas

Fanals

Cap de
departament

Tecnologia I 3rPMAR 1 2

Tecnologia I 3r 2 4

Coordinador
TIC

Tecnologia II 4t 1 1

Francisca Serra

Socias

Coordinadora
TAC

Tecnologia I 2n 4 12

Tutora 2n Tutoria 2nC 1 2

Suport
Tecnologia I

3r 2 2

Antònia Bisbal

Petro

Cooordinadora
Erasmus+

Tecnologia I Suport 2n 4 4

Tecnologia I 3r 2 4

Tecnologia I Suport 3r 1 1

Tecnologia II 4t 1 3

TIC 4t 1 3

Tutora 4t Tutoria 4tPRAQ 1 1

Reunions de

departament

dimarts de 10:15 a 11:05
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1. Seqüenciació de continguts

Els continguts de la matèria de tecnologia s’estructuren entorn dels principis

científics i tècnics necessaris per a la tasca tecnològica i, dins l’enorme

multiplicitat de tècniques i coneixements que hi conflueixen, s’han articulat els

blocs que s’esmenten a continuació, de manera que els alumnes puguin establir

una visió comprensiva des de les tecnologies manuals fins a les tecnologies de la

informació i la comunicació. Així mateix, els continguts integrats en els diferents

blocs no es poden entendre separadament, per la qual cosa aquesta organització

no suposa una forma d’abordar els continguts a l’aula, sinó una estructura que

ajuda a comprendre el conjunt de coneixements que es pretén durant l’etapa.

La matèria al quart curs de l’educació secundària obligatòria s’organitza en els

blocs següents:

Bloc 1. Tecnologies de la informació i la comunicació

Desenvolupa els continguts lligats a les diverses tecnologies de la informació i la

comunicació, amb fil i sense fil. Es pretén l’adquisició de destreses en l’ús d’eines

i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i publicar informació.

Bloc 2. Instal·lacions en habitatges

Tracta del desenvolupament de coneixements sobre els components que formen

les diferents instal·lacions d’un habitatge. S’han de reconèixer els diferents

components de les instal·lacions d’un habitatge en un plànol i entendre’n l’ús i el

funcionament. S’ha de potenciar l’estalvi energètic.
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Bloc 3. Electrònica

Tracta sobre l’ús industrial i domèstic de diferents components electrònics.

Permet als alumnes conèixer els components electrònics bàsics, així com fer

simulacions per analitzar-ne el comportament en circuits electrònics senzills.

Bloc 4. Control i robòtica

Fa referència a l’estudi de sistemes amb capacitat de regular el seu propi

comportament basant-se en una programació prèvia. Permet aproximar diverses

tecnologies entre si, com són l’electrònica, la mecànica i la informàtica, entre

altres.

Bloc 5. Pneumàtica i hidràulica

Estudia la tecnologia que empra l’aire comprimit i els líquids com a mode de

transmissió de l’energia necessària per moure i fer funcionar mecanismes.

Aquests continguts estan estretament relacionats amb els continguts

d’electrònica i robòtica, ja que actualment la indústria fa servir robots

pneumàtics o hidràulics controlats mitjançant dispositius electrònics.

Bloc 6. Tecnologia i societat

Tracta d’entendre els aspectes socials del fenomen tecnològic, tant respecte dels

seus condicionants socioeconòmics com de tot el que afecta les seves

conseqüències ètiques, laborals i ambientals. Els alumnes reflexionen sobre els

diferents avenços al llarg de la història i les repercussions econòmiques i

mediambientals que tenen.
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2. Objectius específics de l’àrea.

La matèria de tecnologia a l’educació secundària obligatòria té els objectius

següents:

1. Abordar amb autonomia i creativitat 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-ne la idoneïtat des de diferents punts de vista.

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar,

dissenyar, elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de

forma segura.

3. Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el

funcionament; conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme;

aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions

fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció, i valorar les

repercussions que ha generat la seva existència.

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la

viabilitat i l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la

simbologia i el vocabulari adequats.

5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics,

desenvolupant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar

críticament la investigació i el desenvolupament tecnològics i la influència que

tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el benestar personal i col·lectiu.
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6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, conèixer-ne el

funcionament i les formes de connexió i emprar amb facilitat aplicacions

informàtiques que permetin cercar, emmagatzemar, organitzar, manipular,

recuperar i presentar informació, usant de forma habitual les xarxes de

comunicació.

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies,

incorporar-les a la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica sobre la

influència que exerceixen sobre la societat i el medi ambient.

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina 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, igualtat i

solidaritat.

9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com a

les solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper.

3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

En la matèria de tecnologia és particularment important tenir present que els

alumnes estan immersos en un entorn altament tecnològic i pràctic. Per aquest

motiu, es pretén que la metodologia clau sigui l’aprenentatge basat en

problemes, de manera que l’aprenentatge s’orienti cap a la resolució de

situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a l’alumne. Així, el

disseny d’aquestes activitats ha d’aconseguir l’aprenentatge dels objectius i

l’assoliment de les competències clau mitjançant la resolució de problemes, la

presa de decisions i l’adquisició d’habilitats de comunicació. Aquestes

competències clau han de permetre als alumnes assolir el conjunt de
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coneixements, capacitats i aptituds necessaris per a la seva realització personal i

la seva integració activa dins la societat. Amb aquesta finalitat, és fonamental

que la metodologia establerta en la matèria de tecnologia contribueixi a

l’assoliment de les competències clau que es detallen en l’apartat “Contribució de

l’assignatura al desenvolupament de les competències”.

D’altra banda, actualment els alumnes es poden trobar en situacions en què els

manca un coneixement previ; és a dir, és necessari que actuïn partint de

l’obtenció de nova informació. D’aquesta manera, l’aprenentatge s’ha de produir

gràcies a la capacitat de formar connexions entre fonts d’informació i a la creació

de patrons d’informació útils; és el que es coneix com a connectivisme. Aquest

enfocament metodològic es basa, doncs, en l’habilitat de fer distincions entre la

informació important i la no important, i hauria de permetre que al final de

l’etapa l’alumne sigui capaç de desenvolupar connexions amb les fonts

d’informació i esdevenir així productor de coneixement.

El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de basar en un aprenentatge

cooperatiu, en què l’organització de les activitats dins l’aula esdevengui una

experiència social i acadèmica d’aprenentatge en la qual els alumnes treballin en

equip per dur a terme les tasques de forma col·lectiva. En aquest cas,

l’aprenentatge depèn, doncs, de l’intercanvi d’informació entre alumnes, els

quals estan motivats per aconseguir el seu propi aprenentatge i augmentar així

l’èxit de la resta de companys. L’ensenyament de la tecnologia seguint la

metodologia cooperativa permet que l’alumne sigui l’encarregat de dissenyar la

seva estructura d’interaccions i controli les diferents decisions que repercuteixen

en el seu aprenentatge. Amb aquesta finalitat, les activitats han d’anar dirigides

a aconseguir un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment del

coneixement per ells mateixos, que fomenti així la motivació i l’interès.

D’altra banda, les activitats proposades han de tenir sempre present la diversitat

dels alumnes a l’aula. És fonamental que el disseny d’aquestes activitats tengui

en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat d’afavorir la
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capacitat d’aprendre per si mateixos. En l’ensenyament de la matèria de

tecnologia s’ha de fomentar, doncs, una feina activa en la qual els alumnes

participen constantment en l’adquisició del seu coneixement. Això s’aconsegueix

treballant de forma cooperativa en petits grups, en els quals tots són

responsables en igual mesura i han de col·laborar activament amb la resta del

grup. Es poden fer agrupaments flexibles i heterogenis en funció de la tasca i les

característiques individuals dels alumnes.

Per dur a terme aquesta metodologia és necessari, primer de tot, deixar clars els

objectius que s’esperen assolir en cada activitat, la qual s’ha de plantejar sempre

a través de qüestions que permetin establir un diàleg i una primera presa de

contacte amb els coneixements dels alumnes. Cal que el professor faciliti tots els

recursos necessaris per dur a terme o resoldre les activitats, i estableixi les

pautes de la presentació (ja sigui de forma escrita o mitjançant la realització

d’un projecte) i l’organització del temps de què es disposa. S’han d’afavorir les

tasques que permetin l’ús significatiu de la lectura i l’escriptura i la utilització de

les TIC, ja sigui mitjançant presentacions orals o debats. Tot plegat ha d’anar

encaminat a fomentar al màxim l’autonomia de l’alumne i el desenvolupament

d’habilitats de pensament crític i creatiu. Així, el professor ha d’esdevenir

mediador i facilitador del procés d’aprenentatge, i proporcionar la retroacció

necessària per mantenir l’entusiasme i la motivació dels alumnes.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

En relació als espais, les sessions de 4tESO es desenvoluparan dues al taller de tecnologia

i una a una aula ordinària.

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i dels escenaris d’ensenyament, es

valoraran distints tipus d’agrupaments que podran ser: individual, parelles o per equips (3-4

membres).
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Tractament disciplinari

El tractament disciplinari de la matèria de tecnologia pot presentar diferents

enfocaments.

El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de

dues o més matèries per aprofundir en un determinat coneixement. Per

exemple, l’evolució de la tecnologia com a ciència va profundament lligada al

moment històric i a la mateixa evolució de la ciència. Així, en aquest exemple es

fa palesa la relació entre la matèria de tecnologia i les matèries d’història i

ciències de la naturalesa. D’altra banda, la representació d’objectes tecnològics

suposa el punt d’unió entre la matèria de tecnologia i la d’educació plàstica.

El tractament transdisciplinari de la tecnologia permet enfocar la matèria com

una eina per donar resposta a la complexitat del món en què vivim. Aquesta

concepció permet la integració de dues o més matèries, de manera que la divisió

entre aquestes deixa d’existir. Es parteix d’una visió àmplia i global: diferents

matèries permeten assolir un mateix contingut, sense ser considerades matèries

independents. Per exemple, es poden emprar els coneixements tecnològics per

fabricar un dispositiu que permeti fer operacions aritmètiques senzilles, que

llavors pot ser emprat en la matèria de matemàtiques.

Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre

matèries, de manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi

explícit, sinó la forma a través de la qual ens aproximam a la realitat.

Representa un model globalitzador, en què el que justifica l’aprenentatge dels

continguts no és el valor disciplinari, sinó la capacitat per valorar, comprendre i

resoldre situacions de la realitat. En la matèria de tecnologia, els projectes duits

a terme són un clar exemple de tractament metadisciplinari, ja que els

continguts es desenvolupen i es treballen a partir del plantejament d’un

problema.
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Avaluació

L’avaluació és una activitat de la qual podem obtenir informació adequada sobre

el funcionament d’un procés o una persona. Al llarg del curs, podem aplicar

diferents tipus d’avaluació.

L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar

l’ensenyament. S’ha d’aplicar al començament, per poder conèixer els esquemes

de coneixement i les habilitats que tenen els alumnes prèviament.

L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva

aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el grau

d’assoliment dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les causes

que les provoquen, i estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, per

millorar el procés d’aprenentatge.

L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per

comprovar el grau de domini i assoliment de l’alumne.

Si aplicam el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació

cooperativa, la qual es diu cooperativa perquè afecta un grup de persones. Hi

participen tots els qui han estat en el procés d’aprenentatge, tant alumnes com

professor. S’ha de validar el mètode cooperatiu seguit i s’han d’avaluar els

resultats obtinguts.

Per avaluar el procés d’aprenentatge, és necessari evitar la presentació d’una

única resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes,

argumentar les respostes, explorar alternatives i prendre decisions efectives.

Una eina interessant per avaluar el procés d’aprenentatge són les rúbriques, ja

que permeten dissenyar una proposta de seguiment-avaluació de cada tasca,

contingut o unitat, posant l’atenció tant en el procés com en el resultat.
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El paper dels docents

El professor s’ha d’encarregar de desenvolupar la programació i del procés

d’ensenyament de les matèries que tingui encomanades. També s’ha

d’encarregar d’avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes i els mateixos

processos d’ensenyament. Amb la seva experiència ha d’intentar millorar

contínuament els processos d’ensenyament.

El professor és també el responsable de dirigir i orientar l’aprenentatge dels

alumnes i ajudar-los en el procés educatiu, sempre en col·laboració amb les

famílies.

El docent, a més, té un paper de guia en el desenvolupament d’aquests

aprenentatges. Ha de facilitar l’adquisició de les destreses en la recerca

d’informació i els procediments de recollida, selecció i anàlisi, així com potenciar

l’esperit crític dels alumnes.

Les programacions que s’elaborin necessiten adaptar-se a la realitat del moment

actual i a les necessitats reals dels alumnes en relació amb els objectius i els

continguts. Les programacions d’aula han de procurar que, sempre que sigui

possible, l’atenció s’adapti a les necessitats de cada un dels alumnes.

El docent ha de procurar als alumnes la capacitat de poder seguir desenvolupant

els coneixements i les aptituds amb les TIC de forma correcta i segura.

Participació de les famílies

Les TIC avui en dia estan presents en tots els aspectes de la vida quotidiana. Per

aquest motiu, és especialment important la implicació de les famílies en el

desenvolupament d’aquestes competències. S’hauria de promoure la seva
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implicació i se’ls hauria de facilitar el coneixement dels aprenentatges duts a

terme al centre.

La correcta coordinació entre la família i el centre hauria de facilitar que els

aprenentatges adquirits a l’escola es reforcessin de manera natural en l’entorn

familiar i la vida quotidiana.

3.2 Materials i recursos didàctics.

● Chromebook invididual.

● Classroom de l’àrea.

● Instal-lacions i recursos del centre, com ara projectors, altaveus, etc.

● Programari.

● Material fungible.

● Eines i màquines-eina del taller.

A l’hora de seleccionar un recurs didàctic, convé fer-ho sempre a partir de les

característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció del tipus de tasca i la

metodologia seleccionada pel professor per dur a terme un determinat procés

d’ensenyament-aprenentatge.

Es fomentarà la reutilització i reciclatge de materials casolans.

Els estris mínims que han de portar els alumnes per la matèria són:

● Chromebook.

● Regla, escaire i cartabó.

● LLapis, bolígraf negre o blau, goma.

● Arxivador o quadern de quadres específic per a la matèria.

● Carpeta o fundes de plàstic.
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Les famílies aporten amb la matrícula 12€ per alumne amb l’objectiu de l’adquisició del

material necessari pels projectes tècnics i d’altres recursos. Tot i això, es té en compte la

vulnerabilitat socioeconòmica de les famílies (veure Atenció a la diversitat).

4. Temporalització.

Temporització continguts NIVELL 4t
ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1. Tecnologies de la
informació i les
comunicacions. (BLOC 1)

UD3. Electrònica digital
(BLOC 3)

UD5: Pneumàtica i hidràulica
(Bloc 5)

UD2: Instal.lacions en
habitatges (BLOC 2) UD4. Control i robòtica

(BLOC 4)

UD6: Tecnologia  i societat
(Bloc 6)

P1:Construcció d’un telègraf P2: Arduino P3: Aplicació pràctica de
l’arduino

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

● Amb l’objectiu d'establir un camí definit pel procés d’aprenentatge de l’alumnat:

○ A l’inici de cada sessió es recorda allò que s’ha treballat anteriorment i

s’explica la planificació de la sessió que es desenvolupa.

○ En finalitza es dedica un temps a repassar els continguts treballats, resoldre

dubtes de l’alumnat i introduir la tasca de la següent sessió.

● Abans d’una prova o lliurament, es dedica al manco una sessió a preparar

l’avaluació.

● En cada unitat o bloc de continguts es podran plantejar tasques d’ampliació

curricular o extracurricular de la forma més interdisciplinar possible, motivadora,
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significativa i relacionada amb la vida quotidiana de l’alumne en la mesura del

possible.

6. Avaluació.

6.1 Criteris d’avaluació per nivells. Estàndards
d'aprenentatge avaluable

B1.1. Analitzar i descriure els elements i els sistemes 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.

-Descriu les diferents formes de connexió emprades en la

comunicació entre dispositius digitals.

B1.2. Accedir a serveis d’intercanvi i publicació d’informació digital amb

criteris de seguretat i ús responsable.

-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.

B1.3. Elaborar programes informàtics senzills.

-Desenvolupa un programa informàtic senzill per resoldre

problemes utilitzant un llenguatge de programació.

B1.4. Emprar equips informàtics.
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-Usa l’ordinador com a eina d’adquisició i interpretació de dades, i

com a realimentació d’altres processos utilitzant les dades

obtingudes.

B2.1. Descriure els elements que componen les diferents instal·lacions

d’un habitatge i les normes que en regulen el disseny i la utilització.

-Diferencia les instal·lacions típiques en un habitatge.

-Interpreta i empra simbologia d’instal·lacions elèctriques,

calefacció, subministrament i sanejament d’aigua, aire condicionat

i gas.

B2.2. Fa dissenys d’instal·lacions senzilles emprant la simbologia

adequada.

-Dissenya amb ajuda de programari les instal·lacions per a un

habitatge tipus amb criteris d’eficiència energètica.

B2.3. Experimentar amb el muntatge de circuits bàsics i valorar les

condicions que contribueixen a l’estalvi energètic.

-Fa muntatges senzills i n’experimenta i n’analitza el

funcionament.

B2.4. Avaluar la contribució de l’arquitectura de l’habitatge i les seves

instal·lacions i dels hàbits de consum a l’estalvi energètic.

-Proposa mesures de reducció del consum energètic per a un

habitatge.

B3.1. Analitzar i descriure el funcionament i l’aplicació d’un circuit

electrònic, així com els seus components elementals.

-Descriu el funcionament d’un circuit electrònic format per

components elementals.
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-Explica les característiques i les funcions de components

electrònics bàsics: resistència, condensador, díode i transistor.

B3.2. Emprar simuladors que facilitin el disseny de circuits analògics

bàsics i en permetin la pràctica amb la simbologia normalitzada.

-Empra simuladors per dissenyar i analitzar circuits analògics

bàsics, i fa servir simbologia adequada.

B3.3. Experimentar amb el muntatge de circuits electrònics elementals i

aplicar-los en el procés tecnològic.

-Munta circuits electrònics bàsics dissenyats prèviament.

B3.4. Fer operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole en la resolució

de problemes tecnològics senzills.

-Fa operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole.

-Relaciona plantejaments lògics amb processos tècnics.

B3.5. Resoldre problemes tecnològics senzills mitjançant portes lògiques.

-Resol problemes tecnològics senzills mitjançant portes lògiques.

B3.6. Analitzar sistemes automàtics i descriure’n els components.

-Analitza sistemes automàtics i en descriu els components.

B3.7. Muntar circuits senzills.

-Munta circuits senzills.

B4.1. Analitzar sistemes automàtics i descriure’n els components.

-Analitza el funcionament d’automatismes en diferents dispositius

tècnics habituals i diferencia entre els sistemes de control d’enllaç

obert i tancat.
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B4.2. Muntar automatismes senzills.

-Representa i munta automatismes senzills.

B4.3. Desenvolupar un programa per controlar un sistema automàtic o un

robot de forma autònoma.

-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.

B5.1. Conèixer les principals aplicacions de les tecnologies hidràulica i

pneumàtica.

-Descriu les principals aplicacions de les tecnologies hidràulica i

pneumàtica.

B5.2. Identificar i descriure les característiques i el funcionament

d’aquests tipus de sistemes.

-Identifica i descriu les característiques i el funcionament d’aquest

tipus de sistemes.

B5.3. Conèixer i emprar amb facilitat la simbologia necessària per

representar circuits.

-Empra la simbologia i la nomenclatura per representar circuits

amb la finalitat de resoldre un problema tecnològic.

B5.4. Experimentar amb dispositius pneumàtics i simuladors informàtics.

-Munta circuits pneumàtics i hidràulics senzills amb components

reals o mitjançant simulació.

B6.1. Conèixer l’evolució tecnològica al llarg de la història.

-Identifica els canvis tecnològics més importants que s’han

produït al llarg de la història de la humanitat.
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B6.2. Analitzar objectes tècnics i tecnològics mitjançant l’anàlisi

d’objectes.

-Analitza objectes tècnics i la seva relació amb l’entorn, i

n’interpreta la funció històrica i l’evolució tecnològica.

B6.3. Valorar la repercussió de la tecnologia en el dia a dia.

-Elabora judicis de valor sobre el desenvolupament tecnològic a

partir de l’anàlisi d’objectes tècnics, i relaciona invents i

descobriments amb el context en què es desenvolupen.

-Interpreta els canvis tecnològics, econòmics i socials en cada

període històric amb l’ajuda de documentació escrita i digital.

Aquests mínims seran d’aplicació en els tres escenaris que esdevingui la crisi sanitària per

COVID-19.

6.2 Criteris de qualificació per nivells

Criteris generals

● Els alumnes i les seves famílies seran inclosos en els classrooms que el professorat
corresponent elabori.

● La principal via de telecomunicació amb l’alumnat serà el correu electrònic de centre
i classroom.

● La principal via de telecomunicació amb les famílies serà GESTIB i correu electrònic
de centre.

● Es fomentarà el treball que permet el desenvolupament competencial integrat de
l’alumnat.

● S’estableixen criteris i eines de qualificació generals pels nivells d’alerta que se’n
derivin de la crisi sanitària per COVID-19.
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Avaluació durant el curs

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Tasca realitzada per l’alumne Seguiment diari 10%

Matèria Tasques, projectes  i/o  proves 90%

● El professor titular podrà decidir realitzar proves amb els continguts, forma i format que trobi
convenient en funció del perfil de l’alumnat,

● És requisit haver lliurat totes les tasques i pràctiques i haver fet totes les proves. Per això, el
professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat, flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com
ara data de lliurament, repetició de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el
lliurament i/o la prova en la data fixada inicialment està justificada convenientment.

● Si l’alumne té una nota mitjana de tasques i/o proves és igual o superior a 5, però no ha lliurat totes
les tasques i/o realitzat totes les proves, la nota final serà de 4.

● L’actitud i el comportament s’avaluen en cada tasca segons descriptors i indicadors establerts en
rúbrica.

Crisi sanitària per COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment presencial.
Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat
mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en
aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà
realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

Avaluació en convocatòria ordinària de juny

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Matèria Mitjana de les avaluacions
establertes pel centre durant el
curs

100%

● La matèria es supera en convocatòria ordinària de juny si la mitjana de les tres avaluacions és igual
o superior a 5.

● Si dita mitjana és inferior a 5, la matèria no es supera. En aquest cas, el professor establirà les eines
de recuperació de cada avaluació o de la matèria conjunta més adients en funció del perfil de
l’alumne. L’alumne supera la matèria si la nota final de recuperació és igual o superior a 5.
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Avaluació en convocatòria extraordinària

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre (LOMLOE), està

pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La
convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en

una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i les famílies seran

convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de

les matèries del curs.

Avaluació de matèria pendent de 2nESO (alumnes que cursen 3r i/o 4tESO

Alumnes de 3r
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar/realitzar i superar les tasques i/o
proves encomanades pel professorat en les dates
establertes pel centre dels nivells corresponents en la
convocatòria ordinària i/o extraordinària.

● L’alumne pot recuperar la matèria pendent de dues formes
no excloents:

○ Aprovant les tasques i/o proves encomanades per a
la seva recuperació en el període del calendari
escolar establert pel centre.

○ En el cas dels alumnes de 3r o 3rPMAR: superant
les dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 3r d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n d’ESO.

○ En el cas dels alumnes de 4tPRAQ: superant les
dues primeres avaluacions o la matèria a la
convocatòria ordinària de 4t d’ESO, supera la
matèria pendent de Tecnologia de 2n i/o 3r d’ESO.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

Alumnes de 3r
d’ESO PMAR amb
matèria pendent de
2n d’ESO

Alumnes de 4t
PRAQ amb matèria
pendent de 2n
d’ESO  i/o 3r
d’ESO
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Alumnes de 4t
d’ESO ordinari amb
matèria pendent de
2n d’ESO i/o 3r
d’ESO

● Les tasques i/o proves seran en relació als continguts
estudiats i competències treballades en el curs que l’alumne
va cursar la matèria de forma ordinària.

● El professor elaborarà un pla de treball personalitzat en
funció del perfil de l’alumne que inclourà tasques i/o proves.

● El professorat farà un seguiment de l’alumnat amb matèria
pendent.

● L’alumne ha de lliurar i superar les tasques i/o proves
encomanades pel professorat en les dates establertes pel
centre dels nivells corresponents en la convocatòria
ordinària i/o extraordinària.

● La qualificació màxima de la matèria pendent serà d’un 5.

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

En l'article 13 del Decret 34/2015 de 15 de Maig, pel qual s'estableix el

currículum en l'educació secundària obligatòria, s’enumeren els diferents

elements transversals. D’aquesta llista a l’assignatura de Tecnologia es poden

treballar de forma implícita:

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació

audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació,

l’emprenedoria i l’ educació cívica i constitucional.

● Els valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la

prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi

d’igualtat de tracte i de no-discriminació.

● S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de

conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com

dels valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el

pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
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persones amb discapacitat, el rebuig a la violència, el respecte i la

consideració a les víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a

l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus de

violència.

● Mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin

desenvolupar la creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la

iniciativa, la feina en equip, l’esperit emprenedor, la confiança en un

mateix i el sentit crític.

● Accions per millorar la convivència i prevenir els accidents de trànsit,

perquè els alumnes coneguin els seus drets i deures com a usuaris de les

vies, en qualitat de vianants, viatgers i conductors de bicicletes o vehicles

a motor, respectin les normes i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la

tolerància, la prudència, l’autocontrol, el diàleg i l’empatia amb actuacions

adequades tendents a evitar els accidents de trànsit i les seves seqüeles.

Són precisament aquests valors els que es treballaran de forma implícita en cada

una de les unitats didàctiques mitjançant:

● Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

● Projectes tècnics.

● Realització de tasques per tal de què l'alumnat adquireixi les competències

bàsiques.

● Participació en les tasques que l'aula-taller i l'aula d'informàtica impliquen

degut als seus trets d'aules específiques.

Com a conseqüència de la crisi sanitària per COVID-19, els departaments

didàctics han d’incloure en les seves programacions corresponents aspectes

relacionats amb la promoció de la salut, amb independència del tractament
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específic que alguna àrea en faci i de les activitats de tutoria que es

desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació a la

COVID-19 són:

● descripció dels símptomes de la malaltia,

● protocol sobre com actuar davant l'aparició de símptomes,

● mesures de distància física i limitació de contactes,

● higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció

individual,

● ús  adequat  de  la  mascareta,

● consciència de la interdependència entre els éssers humans i l'entorn

i,

● foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.

Així mateix, s'hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable:

alimentació, activitat física, prevenció d'addiccions, benestar emocional i

prevenció de riscs i accidents.

En conseqüència, es proposen materials i activitats com:

● Presentacions o vídeos que donin una informació clara dels aspectes

esmentats.

● Activitats de reflexió individual i grupal que permetin l’anàlisi de la

situació, l’expressió emocional i el desenvolupament del pensament crític.

● Intervenció de casos reals que han sofert el contagi.

● Activitats amb personal sanitari, etc.

8. Contribució de la matèria a l’adquisició de les
competències clau.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a

través de l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els
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processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La

lectura, la interpretació i la redacció dels documents propis del projecte

tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents tipus de textos i

estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat

tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar,

exposar i dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència

lingüística és necessària per expressar idees generades i després, en haver-se

format un judici crític, adoptar decisions, amb el llenguatge com a estructurador

del pensament. L’habilitat d’expressar arguments facilita l’acceptació de crítiques

i incrementa la capacitat efectiva de resoldre conflictes.

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la

matèria de tecnologia, com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la

lectura i interpretació de gràfics. La tecnologia és el context pràctic en què es

desenvolupa l’habilitat de fer servir i relacionar nombres i símbols i de conèixer

aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La resolució de problemes

tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar tècniques de

càlcul i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació

disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el seu caràcter de ciència

aplicada, a l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant diversos

blocs específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar,

processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació emprant les

tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús de l’ordinador pren

protagonisme en aquesta matèria com a eina per simular processos tecnològics

i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges específics com l’icònic o

el gràfic.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre

perquè permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com
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intel·lectuals, que cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es

coneixen les potencialitats i les mancances pròpies, s’aborden estratègies en la

planificació d’una tasca com l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa

un registre sistemàtic de fets i relacions. Es fomenten la curiositat i la motivació

per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han de valorar diverses respostes

tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb això es contribueix

a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que integra la

capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i les necessitats

individuals.

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a

desenvolupar habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés

de resolució de problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per

discutir idees i raonaments, abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el

diàleg i la negociació, adoptant actituds de respecte, acceptant crítiques i

tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els aspectes socials del

fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el

funcionament de les societats.

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se

centra a treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per

proposar-se objectius, analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs,

planificar, i dur les idees a la pràctica i transformar-les en activitat per després

avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes aquestes fases

protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant

l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una

actitud positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals

de creativitat i perseverança.

A continuació s’enumeren i relacionen les competències clau amb els objectius

de la matèria:
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C1. Comunicació lingüística

 Comprensió oral

 Comprensió lectora

 Expressió escrita

 Interacció oral

 

C2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia.

 Pensar, raonar i argumentar.

 Utilitzar el llenguatge tècnic, formal i simbòlic i els diferents sistemes de

representació.

 Utilitzar i construir models matemàtics

 Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana i del mon laboral

 Utilitzar els procediments matemàtics bàsics i les eines i els instruments

de suport.

C3. Competència digital.

 Conèixer i aplicar les eines TIC.

 Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació.

 Transformar la informació en coneixement.

 

C4. Competència per aprendre a aprendre.

 Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques)

 Disposar d’un sentiment de competència personal.

 Adquirir autonomia en l’aprenentatge.

 Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina.

C5. Competència social i cívica.

 Comprendre la realitat social.

 Utilitzar el judici ètic per prendre decisions.

C6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
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 Adquirir i aplicar valors i actituds personals.

 Transformar les idees en accions.

 Liderar projectes.

La contribució de la matèria en l’adquisició de les competències claus és:

OBJECTIUS DE L'ÀREA

RELACIONS AMB

LES

COMPETÈNCIES

CLAU

1 2 3 4 5 6

1. Abordar amb autonomia i creativitat

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-ne la idoneïtat des

de diferents punts de vist

X X X X X

2. Disposar de destreses tècniques i

coneixements suficients per analitzar, dissenyar,

elaborar i manipular materials, objectes i

sistemes tecnològics de forma segura.

X

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics

senzills per comprendre el funcionament;

conèixer-ne els elements i les funcions que

realitzen; aprendre la millor forma d’usar-los i

controlar-los; entendre les condicions

X X
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fonamentals que han intervingut en el seu

disseny i la seva construcció, i valorar les

repercussions que ha generat la seva existència.

4. Expressar i comunicar idees i solucions

tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i

abast utilitzant els mitjans tecnològics, els

recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari

adequats.

X X X

5. Adoptar actituds favorables en la resolució

de problemes tècnics, desenvolupant interès i

curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i

valorar críticament la investigació i el

desenvolupament tecnològic i la influència que

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

benestar personal i col·lectiu.

X X X X

6. Comprendre les funcions dels components

físics d’un ordinador i conèixer-ne el seu

funcionament i les formes de connexió i manejar

amb facilitat aplicacions informàtiques que

permetin buscar, desar, organitzar, manipular,

recuperar i presentar informació, emprant de

forma habitual les xarxes de comunicació.

X X X

7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç

l’aparició de noves tecnologies incorporant-les a la

tasca quotidiana, desenvolupant una opinió crítica

sobre la influència que exerceixen sobre la societa

i el medi ambient.

X X X

8. Actuar de forma dialogant, flexible i

responsable en el treball en equip, en la recerca de
X X X X
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solucions, en la presa de decisions i en l’execució

de les tasques encomanades amb actitud de

respecte, cooperació, tolerància, igualtat i

solidaritat.

9. Ser receptiu a les necessitats personals i

col·lectives més pròximes, així com a les

solucions més adequades que ofereix l’entorn

tecnològic més proper. Conèixer les tecnologies

utilitzades en els diferents sectors productius de

les Illes Balear.

X X

El tractament de les competències clau és el següent:

COMPETÈNCIA

CLAU

COM LA TREBALLEM A LA NOSTRA MATÈRIA? (ítems

generals)

Comunicació

lingüística

- Redacció i elaboració de memòries tècniques dels

projectes que es desenvolupen al taller.

- Ús de vocabulari tècnic i específic d’eines i

processos tecnològics.

- Multitud activitats de temes teòrics requereixen el

lliurament d’escrits o redaccions com a respostes a

les qüestions que es formulen.

- Elaboració de blogs al projecte de l’assignatura on

es redacta tot el procés d’elaboració de l’hort

Competència

matemàtica i

- Mesura de diverses magnituds que intervenen en

els processos tecnològics.
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competències

bàsiques en

ciència i

tecnologia

- Càlcul de magnituds a partir de fórmules (Tensió,

Intensitat, Resistència, Potència, Energia, etc.)

- Resolució i simplificació de funcions lògiques.

- Ús d’eines específiques de mesura (multímetre, peu

de rei, micròmetre, etc.) o de treball (fonts

d’alimentació, soldadors, eines bàsiques de taller,

etc.)

- Planificació i desenvolupament d’estructures i

mecanismes

- Estudi i ús de materials tècnics segons les seves

propietats

Competència

digital

- Desenvolupament de multitud d’unitats didàctiques

de totes les matèries que imparteix el departament

en que es treballen de forma explícita les TIC.

- Ús sistemàtic de dispositius electrònics (ordinadors

de sobretaula, netbooks, tauletes i mòbils)

- Programació del microcontrolador Arduino.

- Ús de gran varietat de programari com IDE

d’Arduino, APP Inventor, disseny gràfic, etc.

- Ús del paquet ofimàtic de Google (Documents, Full

de càlcul, Classroom, Drive, Diapositives)

- Creació d’un blog sobre el desenvolupament del

projecte

Aprendre a

aprendre

- Donar llibertat en els projectes de taller perquè els

alumnes proposin i desenvolupin les seves pròpies

solucions als problemes plantejats.

- Revisió i assessorament dels projectes a mesura

que es van construint.
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Competències

socials i cíviques

- Treball en grups cooperatius al taller.

- Reciclatge dels materials que s’empren en els

projectes de taller i s’han de rebutjar.

- Prendre consciència en l’ús de materials ecològics,

reciclables i provinents de fonts sostenibles.

- Conèixer l’impacte ambiental de la generació

d’energia i aprendre a fer un consum responsable.

Sentit d’iniciativa i

esperit

emprenedor

- Fomentar les iniciatives pròpies i originals que

siguin viables en les solucions a problemes

plantejats i que difereixen de les solucions més

comuns o que realitzen la majoria dels alumnes i

que solen ser les que es proposen en els models

dels projectes.

- Valorar el profit que donen a les persones o a la

societat en general les solucions tecnològiques.

- Realització de pressupostos per calcular els costos

dels projectes.

9. Atenció a la diversitat.

9.1. Plans d’actuació.

Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una atenció

individualitzada. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els alumnes

que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s'aconsegueix el desenvolupament de les capacitats individuals de

tots i totes en funció de les seves possibilitats. Es tracta d’establir un camí en
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procés d’ensenyament-aprenentatge que permeti a cada alumne avançar partint

de punts diferents.

A l'inici de curs es realitzarà una prova inicial que permet detectar el grau de

coneixement que l'alumnat té tant dels continguts relacionats directament amb

la matèria, com d'aquells que es treballen de forma transversal, com ara

continguts matemàtics i lingüístics, així com la capacitat de relacionar-los amb el

seu entorn proper. Aquesta avaluació inicial ha de permetre obtenir un primer

perfil de l'alumnat per tal de programar la matèria amb la finalitat de satisfer les

seves necessitats.

9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions
curriculars.

Tenint en compte les directrius marcades pel departament d'Orientació es

realitzaran les adaptacions curriculars corresponents i revisables periòdicament.

Els criteris per l'elaboració de les adaptacions curriculars, es regiran per:

● Principis de qualitat.

● Principis d’equitat.

● Principis d’igualtat d’oportunitats.

● Principis de normalització.

● Principis d’integració i inclusió.

● Principis d'igualtat entre dones i homes.

S’afavoreix la inclusió escolar i social.

Per tal d’atendre a les NESE i NE (necessitats educatives) d’un alumnat molt

diversificat per diferents motius ( nouvinguts ,dificultats d’aprenentatge ,manca
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d’hàbits de feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades

(ACI). Aquestes poden tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa

una adaptació dels objectius i continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne

requereix un material elaborat especialment per atendre a les seves necessitats.

En el cas de les adaptacions no significatives, no es varien objectius ni

continguts de l’àrea , i lo que es fa es una adaptació dels procediments i

activitats d’aprenentatge per poder assolir les competències clau.

A l’hora d’avaluar als alumnes amb NEE, es fa constar al seu expedient

l'adaptació curricular corresponent. Totes les ACIS han de quedar registrades a

un document on consti: continguts, materials, activitats i avaluació de resultats.

Aquest registre queda dipositat al Departament d’Orientació del centre i és a

disposició del professorat interessat.

9.3 Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat
derivades de la crisi sanitària per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garateixen el

principi d’equitat en l’educació. per això, es fa necessari més que mai prendre

les mesures necessàries per tal de poder garantir dit principi.

Per això, el núm. 119 de 07/07/2020 estableix en el punt 5 que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha

de recollir, davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a

l'atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions  de  vulnerabilitat  social:  famílies  en  risc  de  pobresa  i

exclusió,  víctimes  de  la  violència,  migrants  no  acompanyats,

refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i

estigmatitzades.
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● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden

assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden

assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en

aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les

activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via

telemàtica.

● Situacions  d'especial  necessitat:  persones  amb  discapacitat  o  amb

necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es

prenen en detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions  de  vulnerabilitat  social. El departament, amb autorització

prèvia de la direcció del centre, facilitarà els recursos materials necessaris

per tal de què l’alumne assoleixi els objectius específics d’àrea i

desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com ara

dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les

sessions, si el professor ho troba convenient i amb autorització de la

direcció del centre, de forma telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts

meet que permetin la connexió de l’alumne en la mateixa sessió i l’accés a

la documentació i realització de tasques amb la plataforma Classroom.

● Situacions  d'especial  necessitat. el departament amb el suport del

Departament d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals

corresponents. en elles s’especifica objectius específics de l’àrea adaptats

a l’alumne i amb els recursos i metodologia més adient a les seves

necessitats.

34



Programació didàctica Tecnologia 4t ESO
Departament de Tecnologia

IES Port d'Alcúdia

9.4 Realització de les classes en

els diferents escenaris.

Nivell Escenari
presencial

Escenari
a distància

4tESO Taller tecnologia i/o aula
(mesures de seguretat i
higiene corresponents)

Classes telemàtiques (meet)

● Els diferents escenaris seran conseqüència del nivell d’alerta determinat per les
autoritats sanitàries.

● Els alumnes aïllats i/o confinats a casa que no puguin assistir al centre i, sempre i
quan estiguin en condicions de salut: el professor podrà decidir fer les classes en
streaming per dits alumnes i lliuraments pel classroom.

COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del
departament.
En la mesura de les nostres possibilitats, es realitzarà una sortida

complementària durant el curs que s’ajusta al permès per la situació sanitària

del moment.
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Signat:

Antoni Salas Fanals Francisca Serra Socias Antònia Bisbal Petro

Port d’Alcúdia a 14 de setembre de 2021
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0. Departament 2021/22

Composició del departament
Composició del departament de Tecnologia i repartiment de grup.

Nom Càrrecs/coordi
nacions

Matèria Nivell/Gr
up

(etapa
ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

Antoni Salas

Fanals

Cap de
departament

Tecnologia I 3rPMAR 1 2

Tecnologia I 3r 2 4

Coordinador
TIC

Tecnologia II 4t 1 1

Francisca Serra

Socias

Coordinadora
TAC

Tecnologia I 2n 4 12

Tutora 2n Tutoria 2nC 1 2

Suport
Tecnologia I

3r 2 2

Antònia Bisbal

Petro

Cooordinadora
Erasmus+

Tecnologia I Suport 2n 4 4

Tecnologia I 3r 2 4

Tecnologia I Suport 3r 1 1

Tecnologia II 4t 1 3

TIC 4t 1 3

Tutora 4t Tutoria 4tPRAQ 1 1

Reunions de

departament

dimarts de 10:15 a 11:05
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1. Seqüenciació de continguts

Els blocs de contingut del currículum inclouen una gran amplitud de

coneixements i competències. Aquestes competències s’haurien de desenvolupar

de manera que els alumnes per ells mateixos puguin adquirir les habilitats

necessàries i bàsiques per a seguir ampliant els coneixements i adaptant-los als

canvis continus de les TIC.

Bloc 1. Ètica i estètica en la interacció en xarxa

En relació amb l’ús de la xarxa és molt important desenvolupar les destreses

necessàries per fer-ho amb seguretat i amb coneixement de la propietat, les

fonts fiables d’informació, la identitat digital, etc.

Bloc 2. Sistemes operatius

S’hauria d’ajudar els alumnes a adquirir les capacitats per fer servir

correctament, així com administrar, els diferents sistemes operatius afavorint

sempre la capacitat de desenvolupar noves competències per ells mateixos.

Bloc 3. Organització, disseny i producció d’informació digital

S’han d’adquirir les capacitats per poder emprar i crear la informació amb els

formats actuals per l’elaboració de textos, vídeos, àudios i imatges.

Bloc 4. Seguretat informàtica

Resulta necessari avui en dia conèixer la seguretat activa i passiva aplicable en

els entorns informàtics.

Bloc 5. Publicació i difusió de continguts
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Saber utilitzar les eines actuals de difusió i publicació de continguts a través del

web.

Bloc 6. Internet, xarxes socials, hiperconnexió

Conèixer i saber emprar i crear continguts multiplataforma emprant hàbits

adequats i alhora compartir la informació.

2. Objectius específics de l’àrea.

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació

secundària obligatòria té els objectius següents:

1. Valorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la

comunicació i les repercussions que suposa usar-les.

2. Reconèixer i valorar els continguts que es poden trobar al web. Aprendre a ser

crític amb aquests continguts i comprendre els drets sobre ells. Valorar la

importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de recórrer

a fonts que autoritzin expressament la seva utilització.

3. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la

protecció de les dades i del propi individu en les seves interaccions a la xarxa.

4. Ser capaç de realitzar operacions bàsiques de manteniment i organització de

la informació, així com gestionar els diferents tipus de programari.

5. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats

relacionades, entre altres aspectes, amb la formació, l’oci, la inserció laboral,
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l’administració, la salut o el comerç, valorant en quina mesura es cobreixen

aquestes necessitats i si ho fan de forma apropiada.

6. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar

unitats complexes de coneixement en forma de presentacions electròniques,

aplicant-les en mode local, per reforçar un discurs, o en remot, com síntesi o

guió que faciliti la difusió d’unitats de coneixement elaborades.

7. L’ús de perifèrics per capturar, digitalitzar imatges, textos, sons i la imatge en

moviment i la seva integració per crear petites produccions multimèdia amb una

finalitat expressiva, comunicativa o il·lustrativa.

8. Conèixer i utilitzar les eines per integrar-se en xarxes socials, aportant les

seves competències al creixement de les mateixes i adoptant les actituds de

respecte, participació, esforç i col·laboració que possibiliten la creació de

produccions col·lectives.

9. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font

per a elaborar continguts propis i publicar-los al web, emprant mitjans que

possibiliten la interacció i formats que faciliten la inclusió d’elements multimèdia

decidint la forma en la que es posen a disposició de la resta d’usuaris.

10. Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les diverses alternatives

existents per a compartir els continguts publicats al web i aplicar-los quant es

difonen les produccions pròpies.

11. Desenvolupar hàbits en l’ús d’eines que permeten l’accessibilitat a les

produccions des de diversos dispositius mòbils.
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3. Orientacions metodològiques.

3.1 Mètodes i propostes didàctiques.

En la matèria de tecnologies de la informació i la comunicació és particularment

important tenir present que els alumnes estan immersos en un entorn altament

tecnològic i pràctic. Per aquest motiu, es pretén que la metodologia clau sigui

l’aprenentatge basat en problemes, de manera que l’aprenentatge s’orienti cap a

la resolució de situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a

l’alumne. Així, el disseny d’aquestes activitats ha d’aconseguir l’aprenentatge

dels objectius i l’assoliment de les competències clau mitjançant la resolució de

problemes, la presa de decisions i l’adquisició d’habilitats de comunicació.

Aquestes competències clau permetran als alumnes assolir el conjunt de

coneixements, capacitats i aptituds necessàries per a la seva realització personal

i la seva integració activa dins la societat. Amb aquesta finalitat, és fonamental

que la metodologia establerta en la matèria de tecnologies de la informació i la

comunicació contribueixi a l’assoliment de les competències clau que es detallen

en l’apartat “Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les

competències”.

D’altra banda, actualment els alumnes es poden trobar en situacions en què els

manca un coneixement previ; és a dir, és necessari que actuïn partint de

l’obtenció de nova informació. D’aquesta manera, l’aprenentatge s’ha de produir

gràcies a la capacitat de formar connexions entre fonts d’informació i a la creació

de patrons d’informació útils; és el que es coneix com a connectivisme. Aquest

enfocament metodològic es basa, doncs, en l’habilitat de realitzar distincions

entre la informació important i la informació no important, i hauria de permetre

que al final de l’etapa l’alumne sigui capaç de desenvolupar connexions amb les

fonts d’informació i esdevenir així productor de coneixement.
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El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de basar en un aprenentatge

cooperatiu, en el que l’organització de les activitats dins l’aula esdevengui una

experiència social i acadèmica d’aprenentatge en la qual els alumnes treballin en

equip per fer les tasques de forma col·lectiva. En aquest cas, l’aprenentatge

depèn, doncs, de l’intercanviï d’informació entre alumnes, els quals estan

motivats per aconseguir el seu propi aprenentatge i augmentar així l’èxit de la

resta de companys. L’ensenyament de les tecnologies de la informació i la

comunicació seguint la metodologia cooperativa permet que l’alumne sigui

l’encarregat de dissenyar la seva estructura d’interaccions i controli les diferents

decisions que repercuteixen en el seu aprenentatge. Amb aquesta finalitat, les

activitats han d’anar dirigides a aconseguir un aprenentatge basat en la

investigació i el descobriment del coneixement per ells mateixos, que fomenti

així la seva motivació i interès.

D’altra banda, les activitats proposades han de tenir sempre present la diversitat

dels alumnes a l’aula. És fonamental que el disseny d’aquestes activitats tengui

en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat d’afavorir la

capacitat d’aprendre per si mateixos. En l’ensenyament de la matèria de

tecnologies de la informació i la comunicació s’ha de fomentar, doncs, una feina

activa en la qual els alumnes participen constantment en l’adquisició del seu

coneixement. Això s’aconsegueix treballant de forma cooperativa en petits

grups, en el qual tots en són responsables en igual mesura i han de col·laborar

activament amb la resta del grup. Es poden fer agrupaments flexibles i

heterogenis en funció de la tasca i les característiques individuals dels alumnes.

Per dur a terme aquesta metodologia és necessari deixar clar, primer de tot, els

objectius que s’esperen assolir en cada activitat, la qual s’ha de plantejar sempre

a través de qüestions que permetin establir un diàleg i una primera presa de

contacte amb els coneixements dels alumnes. Cal que el professor faciliti tots els

recursos necessaris per dur a terme o resoldre es activitats, i estableixi les

pautes de la presentació dels mateixos (ja sigui de forma escrita o mitjançant la

realització d’un projecte) i l’organització del temps de què es disposa. S’han
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d’afavorir les tasques que permetin l’ús significatiu de la lectura i l’escriptura, la

utilització de les TIC, ja sigui mitjançant presentacions orals o debats. Tot plegat

ha d’anar encaminat a fomentar al màxim l’autonomia de l’alumne i el

desenvolupament d’habilitats de pensament crític i creatiu. Així, el professor ha

d’esdevenir mediador i facilitador del procés d’aprenentatge, i proporcionar la

retroacció necessària per mantenir l’entusiasme i la motivació dels alumnes.

Distribució espai-temps. Tipologia d’agrupaments

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i del nivell d’alerta, es

valoraran els següents tipus d’agrupaments:

— Individual. Cada alumne està treballant en un ordinador o chromebook de

forma individual o una tauleta per practicar les nocions apreses en cadascun dels

blocs.

— Grupal. S’ha d’aplicar la metodologia de treball cooperatiu,i per fer aquest

tipus d’activitats, la distribució dels alumnes estarà formada per petits grups

heterogenis de diferents nivells curriculars i diferents tipus d’habilitats, on els

alumnes seran els encarregats de dissenyar la seva pròpia planificació i

seguiment de l’activitat.

Per poder fer aquest tipus de treball s’ulitzaran les eines de google que permeten

compartir distints fitxers.

La distribució del temps ha d’anar en funció de la importància de les activitats

proposades, de les necessitats del grup i de la resposta dels alumnes, sempre

respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

Tractament disciplinari

El tractament disciplinari de la matèria de tecnologies de la informació i la

comunicació pot presentar diferents enfocaments:
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El tractament interdisciplinari representa la interacció entre els continguts de

dues o més matèries per tal d’aprofundir en un determinat coneixement. Per

exemple, l’evolució de la tecnologia com a ciència va profundament lligada al

moment històric i a la mateixa evolució de la ciència. Així com, en aquest

exemple, es fa palesa la relació entre la matèria de tecnologies de la informació i

la comunicació i la matèria d’història.

El tractament transdisciplinari de les tecnologies de la informació i la

comunicació permet enfocar la matèria com un eina per donar resposta a la

complexitat del món en què vivim. Aquesta concepció permet la integració de

dues o més matèries, de manera que la divisió entre aquestes deixa d’existir. Es

parteix d’una visió àmplia i global: diferents matèries permeten assolir un mateix

contingut, sense ésser considerades matèries independents.

En el cas de les TIC aquestes poden ser aplicades i, per tant, aprofundir en el

seu coneixement en totes les matèries.

Finalment, el tractament metadisciplinari suposa la màxima relació entre

matèries, de manera que els continguts curriculars no són l’objecte d’estudi

explícit sinó la forma a través de la qual ens aproximem a la realitat. Representa

un model globalitzador, en el que el que justifica l’aprenentatge dels continguts

no és el valor disciplinari, sinó la seva capacitat per valorar, comprendre i

resoldre situacions de la realitat. Tots els continguts de les TIC són exemples de

tractament metadisciplinari des del moment que aquests continguts avui en dia

intervenen en la vida quotidiana constantment.

Avaluació

L’avaluació és una activitat amb la qual podem obtindre informació rellevant i

adequada sobre el funcionament d’un procés o una persona. Al llarg del curs,

podem aplicar diferents tipus d’avaluació.
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L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar

l’ensenyament. S’ha d’aplicar al començament, per poder conèixer els esquemes

de coneixement i les habilitats que tenen els alumnes prèviament.

L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva

aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el grau

d’assoliment dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les causes

que les provoquen, i estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, per

millorar el procés d’aprenentatge.

L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per

comprovar el grau de domini i assoliment de l’alumne.

Si aplicam el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació

cooperativa. És diu cooperativa perquè afecta a un grup de persones. Hi

participen tots els qui han estat en el procés d’aprenentatge, tant alumnes com

professor. S’ha de validar el mètode cooperatiu seguit i s’han d’avaluar el

resultats obtinguts.

Per a l’avaluació del procés d’aprenentatge, és necessari evitar la presentació

d’una única resposta “correcta” i ajudar els alumnes a formular-se preguntes,

argumentar les respostes, explorar alternatives i prendre decisions efectives.

Una eina interessant per avaluar el procés d’aprenentatge són les rúbriques, ja

que permeten dissenyar una proposta de seguiment-avaluació de cada tasca,

contingut o unitat, posant l’atenció tant en el procés com en el resultat.

El paper dels docents

El professor s’ha d’encarregar de desenvolupar la programació i del procés

d’ensenyament-aprenentatge de les matèries que tengui encomanades. També

s’ha d’encarregar d’avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes i els mateixos
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processos d’ensenyament. Amb la seva experiència ha d’intentar millorar

contínuament els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El professor és també el responsable de dirigir i orientar l’aprenentatge dels

alumnes i ajudar-los en el procés educatiu, sempre en col·laboració amb les

famílies.

El docent, a més, té un paper de guia en el desenvolupament d’aquests

aprenentatges. Ha de facilitar l’adquisició de les destreses en la recerca

d’informació i els procediments de recollida, selecció i anàlisi. També ha de

potenciar l’esperit crític.

Les programacions que s’elaborin necessiten adaptar-se a la realitat del moment

actual i les necessitats reals dels alumnes en relació amb els objectius i

continguts. Les programacions d’aula han de procurar que, sempre que sigui

possible, l’atenció als alumnes s’adapti a les necessitats de cada un dels

alumnes.

El docent ha de procurar als alumnes la capacitat de poder seguir desenvolupant

els coneixements i les aptituds amb les TIC de forma correcta i segura.

Participació de les famílies

Les TIC avui en dia estan presents en tots els aspectes de la vida quotidiana. Per

aquest motiu és especialment important la implicació de les famílies en el

desenvolupament d’aquestes competències. S’hauria de promoure la seva

implicació i se’ls hi hauria de facilitar el coneixement dels aprenentatges duits a

terme al centre.

La correcta coordinació entre la família i el centre hauria de facilitar que els

aprenentatges adquirits a l’escola es reforcin de manera natural en l’entorn

familiar i la vida quotidiana.
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3.2 Materials i recursos didàctics.

El consum de materials que es desprèn de les activitats constructives s’ha

d’aprofitar com una eina educativa, i han de ser tan variats com sigui possible:

reutilitzats, reciclats, etc. D’aquesta manera s’ha d’ensenyar als alumnes els

beneficis d’optimitzar recursos i revaloritzar-ne alguns.

A l’hora de seleccionar un recurs didàctic convé fer-ho sempre a partir de les

característiques del grup classe al qual va dirigit i en funció de l’estratègia o

mètode didàctic que segueixi el professor per dur a terme un determinat procés

d’ensenyament-aprenentatge. A partir d’aquesta consideració, alguns exemples

de recursos que es poden fer servir a la matèria de tecnologies de la informació i

la comunicació són:

— Per a l’ensenyament col·lectiu (grup gran): canó per a projeccions, pissarres

digitals, etc.

— Per a l’ensenyament en grup petit: guions pautats per dur a terme dinàmiques

de grup.

— Per a l’ensenyament individualitzat: programes informàtics, vídeos interactius,

textos i material digital adaptat.

Sigui com sigui, els recursos han de ser diversos, senzills i fàcilment entenedors

per als alumnes i han de possibilitar que aquests esdevenguin els vertaders

protagonistes del seu aprenentatge. En aquest sentit, són molt millors els

recursos que afavoreixen la participació activa dels alumnes i els estimulen a

emprar la imaginació.
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Poder gaudir de la possibilitat d’observar en els entorns de treball actuals la

realitat de les competències que s’estan adquirint, afavoriria molt el procés

d’ensenyament-aprenentatge.

En el curs 2021/22 tots els materials didàctics de totes les matèries que

imparteix el departament són de realització pròpia o reutilització i es troben a

disposició dels alumnes en la plataforma virtual Google Classroom.

Els estris mínims que han de portar els alumnes per la matèria són: Tauleta o

chromebook, fulls i bolígrafs.

4. Temporalització.

Abans de començar amb els continguts pròpiament dits de l’assignatura de TIC,

es farà la UD0 per explicar totes les mesures que s’han de prendre enfront a la

COVID-19. Tendrà una durada de d’una sessió.

Temporització continguts NIVELL 4t
ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1. Ordinadors i sistemes
operatius

UD3. Organització,
disseny i producció
d’informació digital

UD5. Publicació i difusió de
continguts

UD2. Xarxes informàtiques i
seguretat informàtica

UD4. Ètica i estètica en
la interacció en xarxa

UD6. Internet, xarxes socials
i hiperconnexió

PRÀCTICA 1. Muntatge d’una
xarxa d’ordinadors

PRÀCTICA 2. Elaboració
d’una web personal
utilitzant el site de
google

PRÀCTICA 3.
Desenvolupament d’una
aplicació mòbil amb APP
Inventor
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5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.

● Amb l’objectiu d'establir un camí definit pel procés d’aprenentatge de

l’alumnat:

○ A l’inici de cada sessió es recorda allò que s’ha treballat

anteriorment i s’explica la planificació de la sessió que es

desenvolupa.

○ En finalitza es dedica un temps a repassar els continguts treballats,

resoldre dubtes de l’alumnat i introduir la tasca de la següent

sessió.

● Abans d’una prova o lliurament, es dedica al manco una sessió a preparar

l’avaluació.

● En cada unitat o bloc de continguts es podran plantejar tasques

d’ampliació curricular o extracurricular de la forma més interdisciplinar

possible, motivadora, significativa i relacionada amb la vida quotidiana de

l’alumne en la mesura del possible.

6. Avaluació.

6.1 Criteris d’avaluació.

● B1.1. Adoptar conductes i hàbits que permetin la protecció de l’individu en

la interacció a la xarxa.

● B1.2. Accedir a serveis d’intercanvi i publicació d’informació digital amb

criteris de seguretat i ús responsable.

● B1.3. Reconèixer i comprendre els drets dels materials allotjats al web.
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● B2.1. Utilitzar i configurar equips informàtics i identificar els elements que

els configuren i la seva funció en el conjunt.

● B2.2. Gestionar la instal·lació i l’eliminació de programari de propòsit

general.

● B2.3. Emprar programari de comunicació entre equips i sistemes.

● B2.4. Conèixer l’arquitectura d’un ordinador, identificar-ne els components

bàsics i descriure’n les característiques.

● B2.5. Analitzar els elements i els sistemes que configuren la comunicació

amb fil i sense fil.

● B3.1. Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori per produir

documents.

● B3.2. Elaborar continguts d’imatge, àudio i vídeo i desenvolupar capacitats

per integrar-los a diverses produccions.

● B4.1. Adoptar conductes de seguretat activa i passiva en la protecció de

dades i en l’intercanviï d’informació.

● B5.1. Utilitzar diversos dispositius d’intercanvi d’informació coneixent les

característiques i la comunicació o connexió entre ells.

● B5.2. Elaborar i publicar continguts en el web integrant informació textual,

numèrica, sonora i gràfica.

● B5.3. Conèixer els estàndards de publicació i emprar-los en la producció

de pàgines web i eines TIC de caràcter social.

● B6.1. Desenvolupar hàbits en l’ús d’eines que permetin l’accessibilitat a

les produccions des de diversos dispositius mòbils.

● B6.2. Emprar el sentit crític i desenvolupar hàbits adequats en l’ús i

l’intercanvi de la informació a través de xarxes socials i plataformes.

● B6.3. Publicar i relacionar mitjançant hiperenllaços informació en canals

de continguts multimèdia, presentacions, imatge, àudio i vídeo.
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6.2 Estàndards d’aprenentatge avaluable.

Els mínims exigibles en la matèria són els següents

● Interactua amb hàbits adequats en entorns virtuals. (Bloc 1)

● Aplica polítiques segures d’ús de contrasenyes per protegir la informació

personal.(Bloc 1)

● Duu a terme activitats amb responsabilitat sobre conceptes com la

propietat i l’intercanviï d’informació.(Bloc 1)

● Consulta diferents fonts i navega coneixent la importància de la identitat

digital i els tipus de frau del web.(Bloc 1)

● Diferencia els conceptes de material subjecte a drets d’autor i material de

lliure distribució. (Bloc 1)

● Fa operacions bàsiques d’organització i emmagatzemament de la

informació. (Bloc 2)

● Configura elements bàsics del sistema operatiu i accessibilitat de l’equip

informàtic. (Bloc 2)

● Resol problemes vinculats als sistemes operatius i als programes i

aplicacions vinculats a aquests. (Bloc 2)

● Administra l’equip amb responsabilitat i coneix aplicacions de comunicació

entre dispositius. (Bloc 2)

● Analitza i coneix diversos components físics d’un ordinador, les seves

característiques tècniques i la seva connexió. (Bloc 2)

● Descriu les diferents formes de connexió en la comunicació entre

dispositius digitals. (Bloc 2)

● Analitza i coneix diversos dispositius físics i les característiques tècniques

de connexió i intercanvi d’informació entre ells.  (Bloc 2)

● Elabora i maqueta documents de text amb aplicacions informàtiques que

faciliten la inclusió de taules, imatges, fórmules, gràfics, així com altres
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possibilitats de disseny, i interactua amb altres característiques del

programa. (Bloc 3)

● Produeix informes que requereixen l’ús de fulls de càlcul, que incloguin

resultats textuals, numèrics i gràfics. (Bloc 3)

● Elabora bases de dades senzilles i utilitza la seva funcionalitat per

consultar dades, organitzar la informació i generar documents. (Bloc 3 )

● Integra elements multimèdia, imatge i text a l’elaboració de presentacions

i adequa el disseny i la maquetació al missatge i al públic objectiu al qual

va dirigit. (Bloc 3)

● Empra dispositius de captura d’imatge, àudio i vídeo i mitjançant

programari específic edita la informació i crea nous materials en diversos

formats.  (Bloc 3)

● Coneix els riscs de seguretat i empra hàbits de protecció adequats. (Bloc

4)

● Descriu la importància de l’actualització del programari, l’ús d’antivirus i

de tallafocs per garantir la seguretat.  (Bloc 4)

● Duu a terme activitats que requereixen compartir recursos en xarxes

locals i virtuals. (Bloc 5 )

● Integra i organitza elements textuals i gràfics en estructures

hipertextuals. (Bloc 5 )

● Dissenya pàgines web i coneix els protocols de publicació, sota estàndards

adequats i respectant els drets de propietat. (Bloc 5 )

● Participa de manera col·laborativa en diverses eines TIC de caràcter social

i gestiona els propis. (Bloc 5 )

● Elabora materials per al web que permeten l’accessibilitat a la informació

multiplataforma.  (Bloc 6 )

● Intercanvia informació en diferents plataformes en les quals estàs

registrat i que ofereixen serveis de formació, lleure, etc. (Bloc 6 )

● Sincronitza la informació entre un dispositiu mòbil i un altre dispositiu.

(Bloc 6 )

● Participa activament en xarxes socials amb criteris de seguretat. (Bloc 6 )
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● Empra canals de distribució de continguts multimèdia per allotjar

materials propis i enllaçar-los amb altres produccions. (Bloc 6 )

6.3 Criteris de qualificació per nivells

Els criteris d'avaluació de la matèria es reparteixen en tres blocs: teoria, treballs

i feina diària- actitud.

En la següent taula s'especifica els criteris de qualificació i les eines de

qualificació de cada un dels blocs

Avaluació durant el curs

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Tasca realitzada per l’alumne Seguiment diari 10%

Matèria Tasques, projectes  i/o  proves 90%

● El professor titular podrà decidir realitzar proves amb els continguts, forma i format que trobi
convenient en funció del perfil de l’alumnat,

● És requisit haver lliurat totes les tasques i pràctiques i haver fet totes les proves. Per això, el
professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat, flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com
ara data de lliurament, repetició de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el
lliurament i/o la prova en la data fixada inicialment està justificada convenientment.

● Si l’alumne té una nota mitjana de tasques i/o proves és igual o superior a 5, però no ha lliurat totes
les tasques i/o realitzat totes les proves, la nota final serà de 4.

● L’actitud i el comportament s’avaluen en cada tasca segons descriptors i indicadors establerts en
rúbrica.

Crisi sanitària per COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment presencial.
Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial vulnerabilitat
mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia i/o es trobi en
aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al centre de salut i podrà
realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada
superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.
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6.4 Procediments d’Avaluació

Com ja s’ha indicat a la tercera columna de la taula de l’apartat anterior (6.3

Criteris de qualificació per nivell) els procediments d’avaluació segons els blocs

de la matèria es detallen a continuació:

Tasca realitzada per l’alumne:

Avaluació sistemàtica del comportament, interès, hàbits de feina i estudi,

participació en classe, col·laboració, puntualitat en el lliurament de les tasques i

correció del quadern.

Treballs:

Correcció de de les tasques encomanades al Google Classroom.

6.5 Criteris i procediments de recuperació de
pendents.

Al ser una matèria de 4t curs d’ESO no es pot dur pendent.

6.6 Criteris de promoció i titulació.

La qualificació de cada un dels blocs, esmentats a la taula de l’apartat 6.3

(Procediments de qualificació) , segons els criteris de qualificació especificats a la

taula permetran obtindre la qualificació de cada una de les avaluacions.

- És requisit haver lliurat totes les tasques i pràctiques i haver fet totes les

proves. Per això, el professor podrà, sense caràcter d’obligatorietat,

flexibilitzar aspectes en relació a l’avaluació, com ara data de lliurament,

repetició de prova, etc., si la causa per la qual no es va poder realitzar el
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lliurament i/o la prova en la data fixada inicialment està justificada

convenientment.

- Si l’alumne té una nota mitjana de tasques i/o proves és igual o superior a

5, però no ha lliurat totes les tasques i/o realitzat totes les proves, la nota

final serà de 4.

Per tal d'obtenir avaluació positiva en l'avaluació final (convocatòria de juny) és

necessari que la mitja de les tres avaluacions surti igual o superior a cinc.

Recuperació ordinària (al juny)

Avaluació en convocatòria ordinària de juny

Criteri de qualificació Eina de qualificació Pes

Matèria Mitjana de les avaluacions
establertes pel centre durant el
curs

100%

● La matèria es supera en convocatòria ordinària de juny si la mitjana de les tres avaluacions és igual
o superior a 5.

● Si dita mitjana és inferior a 5, la matèria no es supera. En aquest cas, el professor establirà les eines
de recuperació de cada avaluació o de la matèria conjunta més adients en funció del perfil de
l’alumne. L’alumne supera la matèria si la nota final de recuperació és igual o superior a 5.

Recuperació extraordinària

Avaluació en convocatòria extraordinària

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre (LOMLOE), està

pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació Secundària. La
convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les decisions de promoció i titulació s'adoptaran en

una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.

Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i les famílies seran

convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els criteris per a superar cada una de

les matèries del curs.
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7. Elements transversals.

En l'article 13 del Decret 34/2015 de 15 de Maig, pel qual s'estableix el

currículum en l'educació secundària obligatòria, s’enumeren els diferents

elements transversals. D’aquests a l’assignatura de TIC es podem treballen de

forma implícita:

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació

audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació,

l’emprenedoria i l’ educació cívica i constitucional.

● Els valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la

prevenció de la violència de gènere, i dels valors inherents al principi

d’igualtat de tracte i de no-discriminació.

● S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de

conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com

dels valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el

pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les

persones amb discapacitat, el rebuig a la violència, el respecte i la

consideració a les víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a

l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus de

violència.

● Mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin

desenvolupar la creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la

iniciativa, la feina en equip, l’esperit emprenedor, la confiança en un

mateix i el sentit crític.
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Com a conseqüència de la crisi sanitària per COVID-19, els departaments

didàctics han d’incloure en les seves programacions corresponents aspectes

relacionats amb la promoció de la salut, amb independència del tractament

específic que alguna àrea en faci i de les activitats de tutoria que es

desenvolupin amb aquesta finalitat.

Els aspectes bàsics que ha d'incloure l'educació per a la salut en relació a la

COVID-19 són:

● descripció dels símptomes de la malaltia,

● protocol sobre com actuar davant l'aparició de símptomes,

● mesures de distància física i limitació de contactes,

● higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció

individual,

● ús  adequat  de  la  mascareta,

● consciència de la interdependència entre els éssers humans i l'entorn

i,

● foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.

Així mateix, s'hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable:

alimentació, activitat física, prevenció d'addiccions, benestar emocional i

prevenció de riscs i accidents.

En conseqüència, es proposen materials i activitats com:

● Presentacions o vídeos que donin una informació clara dels aspectes

esmentats.

● Activitats de reflexió individual i grupal que permetin l’anàlisi de la

situació, l’expressió emocional i el desenvolupament del pensament crític.

● Intervenció de casos reals que han sofert el contagi.

● Activitats amb personal sanitari, etc.
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8. Contribució de la matèria a l’adquisició de les
competències clau.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a

través de l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els

processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La

lectura, la interpretació i la redacció dels documents propis del projecte

tecnològic desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents tipus de textos i

estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat

tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar,

exposar i dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència

lingüística és necessària per expressar idees generades i després, en haver-se

format un judici crític, adoptar decisions, amb el llenguatge com a estructurador

del pensament. L’habilitat d’expressar arguments facilita l’acceptació de crítiques

i incrementa la capacitat efectiva de resoldre conflictes.

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la

matèria de tecnologia, com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la

lectura i interpretació de gràfics. La tecnologia és el context pràctic en què es

desenvolupa l’habilitat de fer servir i relacionar nombres i símbols i de conèixer

aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La resolució de problemes

tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar tècniques de

càlcul i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació

disponible. La matèria de tecnologia contribueix, amb el seu caràcter de ciència

aplicada, a l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència digital mitjançant diversos

blocs específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar,

processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació emprant les
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tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús de l’ordinador pren

protagonisme en aquesta matèria com a eina per simular processos tecnològics

i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges específics com l’icònic o

el gràfic.

La matèria de tecnologia contribueix a la competència d’aprendre a aprendre

perquè permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com

intel·lectuals, que cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es

coneixen les potencialitats i les mancances pròpies, s’aborden estratègies en la

planificació d’una tasca com l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa

un registre sistemàtic de fets i relacions. Es fomenten la curiositat i la motivació

per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han de valorar diverses respostes

tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb això es contribueix

a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que integra la

capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i les necessitats

individuals.

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix a

desenvolupar habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés

de resolució de problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per

discutir idees i raonaments, abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el

diàleg i la negociació, adoptant actituds de respecte, acceptant crítiques i

tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els aspectes socials del

fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el

funcionament de les societats.

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se

centra a treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per

proposar-se objectius, analitzar possibilitats i limitacions, calcular riscs,

planificar, i dur les idees a la pràctica i transformar-les en activitat per després

avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes aquestes fases

protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant
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l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una

actitud positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals

de creativitat i perseverança.

A continuació s’enumeren i relacionen les competències clau amb els objectius

de la matèria:

C1. Comunicació lingüística

 Comprensió oral

 Comprensió lectora

 Expressió escrita

 Interacció oral

 

C2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i

tecnologia.

 Pensar, raonar i argumentar.

 Utilitzar el llenguatge tècnic, formal i simbòlic i els diferents sistemes de

representació.

 Utilitzar i construir models matemàtics

 Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana i del mon laboral

 Utilitzar els procediments matemàtics bàsics i les eines i els instruments

de suport.

C3. Competència digital.

 Conèixer i aplicar les eines TIC.

 Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació.

 Transformar la informació en coneixement.

 

C4. Competència per aprendre a aprendre.

 Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques)

 Disposar d’un sentiment de competència personal.

 Adquirir autonomia en l’aprenentatge.
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 Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina.

C5. Competència social i cívica.

 Comprendre la realitat social.

 Utilitzar el judici ètic per prendre decisions.

C6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

 Adquirir i aplicar valors i actituds personals.

 Transformar les idees en accions.

 Liderar projectes.

OBJECTIUS DE L'ÀREA

RELACIONS AMB

LES

COMPETÈNCIES

CLAU

1 2 3 4 5 6

1. Valorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la

informació i la comunicació i les repercussions que suposa

usar-les.

X X X X

2. Reconèixer i valorar els continguts que es poden trobar al

web. Aprendre a ser crític amb aquests continguts i

comprendre els drets sobre ells. Valorar la importància del

respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de

recórrer a fonts que autoritzin expressament la seva

utilització.

X X X X X

3. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que

possibiliten la protecció de les dades i del propi individu en

les seves interaccions a la xarxa.

X X
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4. Ser capaç de realitzar operacions bàsiques de

manteniment i organització de la informació, així com

gestionar els diferents tipus de programari.

X

5. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a

necessitats relacionades, entre altres aspectes, amb la

formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o

el comerç, valorant en quina mesura es cobreixen aquestes

necessitats i si ho fan de forma apropiada.

X X X X

6. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per

construir i expressar unitats complexes de coneixement en

forma de presentacions electròniques, aplicant-les en mode

local, per reforçar un discurs, o en remot, com síntesi o guió

que faciliti la difusió d’unitats de coneixement elaborades.

X X X

7. L’ús de perifèrics per capturar, digitalitzar imatges, textos

sons i l’imatge en moviment i la seva integració per crea

petites produccions multimèdia amb una finalitat expressiva

comunicativa o il·lustrativa.

X X

8. Conèixer i utilitzar les eines per integrar-se en xarxes

socials, aportant les seves competències al creixement de les

mateixes i adoptant les actituds de respecte, participació

esforç i col·laboració que possibiliten la creació de produccions

col·lectives.

X X X X

9. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica

obtinguda de qualsevol font per a elaborar continguts propis

i publicar-los al web, emprant mitjans que possibiliten la

interacció i formats que faciliten la inclusió d’elements

multimèdia decidint la forma en la que es posen a disposició

de la resta d’usuaris.

X X X X X
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10. Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les

diverses alternatives existents per a compartir els continguts

publicats al web i aplicar-los quant es difonen les

produccions pròpies.

X X X X

11. Desenvolupar hàbits en l’ús d’eines que permeten

l’accessibilitat a les produccions des de diversos dispositius

mòbils.

X X X

9. Atenció a la diversitat

9.1. Plans d’actuació.

Un aspecte molt important a considerar en les classes és el de l’atenció a la

diversitat. Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una atenció

individualitzada. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els alumnes

que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de

manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de

tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries

dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els

alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els

temes.

A l'inici de curs es realitzarà una prova inicial que permetrà detectar el grau de

coneixement que l'alumnat té tant dels continguts relacionats directament amb

la matèria, com d'aquells que es treballen de forma transversal, com ara

continguts matemàtics i lingüístics. Aquesta avaluació inicial ha de permetre

obtindre un primer perfil de l'alumnat per tal de programar la matèria amb la

finalitat de satisfer les seves necessitats.
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9.2 Criteris per a l’elaboració de les adaptacions
curriculars.

Tenint en compte les directrius marcades pel departament d'orientació es

realitzaran les adaptacions curriculars adients.

Els criteris per l'elaboració de les adaptacions curriculars, es regiran per:

● Principis de qualitat.

● Principis d’equitat.

● Principis d’igualtat d’oportunitats.

● Principis de normalització.

● Principis d’integració i inclusió.

● Principis d'igualtat entre dones i homes.

S'afavorirà la inclusió escolar i social.

Per tal d’atendre a les NESE i NE (necessitats educatives) d’un alumnat molt

diversificat per diferents motius ( nouvinguts ,dificultats d’aprenentatge, manca

d’hàbits de feina,...) s’elaboren les Adaptacions Curriculars Individualitzades

(ACI). Aquestes poden tenir un caràcter significatiu o no. En el primer cas, es fa

una adaptació dels objectius i continguts conceptuals a avaluar, per tant l’alumne

requereix un material elaborat especialment per atendre a les seves necessitats.

En el cas de les adaptacions no significatives, no es varien objectius ni

continguts de l’àrea , i lo que es fa es una adaptació dels procediments i

activitats d’aprenentatge per poder assolir unes competències bàsiques.

A l’hora d’avaluar als alumnes amb NE, es fa constar al seu expedient l'adaptació

curricular corresponent. Totes les ACIS han de quedar registrades a un
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document on consti: continguts, materials, activitats i avaluació de resultats.

Aquest registre queda dipositat al Departament d’Orientació del centre i és a

disposició del professorat interessat.

9.3 Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat
derivades de la crisi sanitària per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garateixen el

principi d’equitat en l’educació. per això, es fa necessari més que mai prendre

les mesures necessàries per tal de poder garantir dit principi.

Per això, el núm. 119 de 07/07/2020 estableix en el punt 5 que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha

de recollir, davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a

l'atenció a les necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i

exclusió, víctimes de la violència, migrants no acompanyats,

refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i

estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden

assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden

assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L'alumnat en

aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les

activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via

telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb

necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es

prenen en detectar alguna d’aquestes situacions:
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● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització

prèvia de la direcció del centre, facilitarà els recursos materials necessaris

per tal de què l’alumne assoleixi els objectius específics d’àrea i

desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com ara

dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les

sessions, si el professor ho troba convenient i amb autorització de la

direcció del centre, de forma telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts

meet que permetin la connexió de l’alumne en la mateixa sessió i l’accés a

la documentació i realització de tasques amb la plataforma Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del

Departament d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals

corresponents. en elles s’especifica objectius específics de l’àrea adaptats

a l’alumne i amb els recursos i metodologia més adient a les seves

necessitats.

9.4 Realització de les classes en els diferents
escenaris.

Nivell Escenari
presencial

Escenari
a distància

4t ESO Taller tecnologia
(mesures de seguretat i
higiene corresponents)

Classes telemàtiques (meet)

● Els diferents escenaris seran conseqüència del nivell d’alerta determinat per les
autoritats sanitàries.

● Els alumnes aïllats i/o confinats a casa que no puguin assistir al centre i, sempre i
quan estiguin en condicions de salut: el professor podrà decidir fer les classes en
streaming per dits alumnes i lliuraments pel classroom.
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COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment
presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars del
departament.

En la mesura de les nostres possibilitats, es realitzarà una sortida

complementària durant el curs que s’ajusta al permès per la situació sanitària

del moment.

Antoni Salas Fanals Francisca Serra Socias Antònia Bisbal Petro

Port d’Alcúdia a 13 de setembre de 2021
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Composició del departament de Plàstica i repartiment de grups

Nom Càrrecs/coor
dinacions

Matèria Nivell/Grup

(etapa ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

José María

Alaminos García

Cap de
departament

Cap de
departament

1

Cotutoria 1r 1 0

Plàstica I 1r 2 8 (inclou
2 hores
de TAC)

Plàstica II 2n 1 3

Cotutor
Plàstica 4t 1 3

UEECO -
Taller de
Creació
Artística

UEECO 1 2

Jaume Orejuela

Salas Tutor
Plàstica I 1r 2 8 (inclou

2 hores
de TAC)

Tutoria 1rC 1 3

Plàstica II 3r 1 3

Plàstica II 3r PMAR 1 2

Reunions de

departament

divendres, de 12:15 a 13:10 h
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1. Seqüenciació de continguts.

La següent seqüenciació de continguts es basa en l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig,
pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB
núm. 73, de 16 de maig de 2015):

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Continguts
Elements configuradors de la imatge.
Experimentació amb les variació del punt, la línia i el pla.
Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia, color,
textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
Experimentació amb les mescles additives i substractives del color dels colors primaris. Creació
de composicions harmòniques i contrastades experimentant amb els colors anàlegs i
complementaris.
Colors llum i colors pigment per expressar sensacions en composicions senzilles (el clarobscur,
les composicions abstractes, les composicions volumètriques, etc.).
Diferents tipus de textures i les seves capacitats expressives. Diferents tècniques de producció
de textures (frottage, plegat, tallat, etc.).
Introducció a la diversitat de mètodes creatius per aplicar-los en el disseny i les arts plàstiques.
Proposta escrita dels projectes artístics.
Creació de composicions graficoplàstiques. Apreciació i valoració del patrimoni artístic i cultural
de les Illes Balears. Respecte per les obres dels companys i per les formes d’expressió diferents
de la nostra. Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com l’esbós, dibuixos
esquemàtics, mimètics, etc.
Utilització dels diferents mitjans d’expressió graficoplàstica (llapis de grafit, retoladors, pastels,
ceres, guix, carbonet, tinta, pinzell, pintures al tremp, collage, etc.) i dels diferents tipus de
suports (paper, fusta, cartró, etc.).

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Continguts
Identificació de les causes per les quals es produeixen les il·lusions òptiques. Factors i elements
que hi intervenen.
Introducció a les lleis visuals de la Gestalt i aplicació d’aquests coneixements en l’elaboració
d’obres pròpies.
Significant i significat en les obres visuals.
Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com ara esbossos, dibuixos esquemàtics,
mimètics, etc.
Identificació i creació de símbols i icones.
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Anàlisi d’imatges valorant-ne els elements significatius i fent-ne una lectura objectiva (descriptiva)
i subjectiva (interpretació del significat).
Introducció a la composició fotogràfica i aplicació dels seus fonaments en la realització d’obres
pròpies.
Creació de còmics fent un ús creatiu dels recursos estilístics propis d’aquest llenguatge visual
amb una finalitat expressiva i comunicativa.
Experimentació i ús de la imatge en moviment per a la creació d’animacions.
Identificació dels diferents elements de la comunicació visual.
Utilització correcta dels elements que intervenen en la comunicació audiovisual.
Experimentació de tot el procés de la creació en el llenguatge audiovisual (guió, guió il·lustrat,
etc.) i valoració objectiva dels resultats obtinguts.
Publicitat i els seus recursos visuals. Identificació i experimentació dels recursos visuals emprats
en la producció de publicitat.
Anàlisi del llenguatge cinematogràfic i interès per la seva funció expressiva i el reconeixement de
la funció que aquest art té en el nostres dies.
Utilització de les eines digitals per realitzar projectes de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC

Continguts
Entendre, identificar i traçar els elements geomètrics bàsics.
Ús de les eines pròpies del dibuix tècnic de forma correcta (llapis portamines, escaire, cartabó,
compàs, etc.).
Representació tècnica de triangles i quadrilàters: punts i rectes característics, propietats
geomètriques i matemàtiques i construccions més habituals.
Estudi i representació tècnica de les diferents formes poligonals regulars.
Representació de corbes tècniques i còniques i aplicació de tangències.
Creació de composicions amb finalitats estètiques mitjançant mòduls.
Representació de volum amb els diferents sistemes de representació: sistema dièdric, sistema
axonomètric i perspectiva cònica de manera bàsica.

2. Objectius

Objectius específics de l'àrea.

Els objectius que han de desenvolupar els alumnes de l’assignatura d’educació plàstica, visual i
audiovisual en l’etapa d’educació secundària obligatòria són els següents:

1. Observar, percebre, comprendre i interpretar críticament la comunicació mitjançant les imatges i
les formes del seu entorn natural i cultural, així com ser sensibles envers les seves qualitats
evocadores, simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals.
2. Apreciar els valors culturals i estètics i identificar-ne, interpretar-ne i valorar-ne els continguts;
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entendre’ls com a part de la diversitat cultural i contribuir al seu respecte, conservació i millora.
3. Interpretar les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges i cercar la manera
personal i expressiva més adequada per comunicar les troballes obtingudes amb el signe, el color
i l’espai. La interpretació correcta de la comunicació publicitària.
4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge
personal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic amb
la finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació.
5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees i contribuir
a la comunicació, la reflexió crítica i el respecte.
6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques
plàstiques i visuals i les tecnologies de la informació i la comunicació, i valorar l’esforç de
superació que comporta el procés creatiu.
7. Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la
representació de les qualitats de les superfícies i el detall, de manera que siguin eficaços per a la
comunicació volguda.
8. Planificar i reflexionar, de forma individual i cooperativa, sobre el procés de realització d’un
objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final de cada fase, l’estat de
consecució.
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptar actituds de
flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant
discriminacions o estigmes personals o socials.
10. Contribuir activament al coneixement, el respecte, la conservació, la divulgació i la millora del
patrimoni europeu, espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a senyal
d’identitat pròpia.
11. Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa,
conservació i desenvolupament i acceptar la convivència amb valors artístics propis d’altres
cultures que coexisteixen amb la nostra per fer de la diversitat un valor enriquidor i integrador.
12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica
diferents de la pròpia i de les formes dominants a l’entorn; superar estereotips i
convencionalismes, i elaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin als alumnes actuar
amb iniciativa responsable.
13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen el
comportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els
processos comunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en
l’expressió d’idees mitjançant els missatges visuals.

Objectius específics Educació Plàstica, Visual i Audiovisual –1r ESO

1. Percebre i interpretar el llenguatge visual com a mitjà de comunicació i expressió, i diferenciar
les diferents funcions que adopta el missatge.
2. Valorar, diferenciar i associar els colors fonamentals en la natura i en l’entorn urbà, i analitzar-ne
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l’origen a partir de pigments i utilitzar-ne els valors expressius en les seves produccions
plàstiques.
3. Observar i descriure les formes de l’entorn i analitzar-ne les seves qualitats espacials i de
volum.
4. Identificar les diferents manifestacions artístiques tridimensionals i en particular l’escultura.
5. Elaborar composicions plàstiques emprant la simetria i el ritme com a elements plàstic que
organitzen l’obra.
6. Explorar les possibilitats que permeten els diferents procediments i tècniques bidimensionals i
tridimensionals, i utilitzar-los en la realització de produccions pròpies.
7. Realitzar composicions plàstiques emprant tots els recursos a l’abast.
8. Planificar, individualment i en grup, les fases del procés de creació i realització d’una obra o
projecte plàstic visual.
9. Apreciar i respectar altres modes d’expressió visual i plàstica diferents dels propis.
10. Esforçar-se en la realització dels treballs plàstics amb precisió i neteja, així com també en el
cuidat dels materials.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques.

1. Partir del coneixement i experiències prèvies dels alumnes.

● 1.- Detectar el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'alumne en alguns coneixements i
capacitats bàsiques abans d'enfrontar-se als nous continguts.

● 2.- Situar l'activitat educativa en funció de les necessitats particulars de cada alumne,
reformant, en alguns casos, aquells continguts que han estat apresos incorrectament i
modificant o ampliant, en altres, els coneixements d'aplicació d'un contingut.

● 3.- Explorar les idees prèvies que l'alumne té en relació amb la forma de captar la realitat
visual i conèixer en quin grau ha superat una apreciació simplista de la realitat, que es
concreta en l'estereotipus visual i en la realització d'imatges no interioritzades, i poder, així,
introduir plantejaments que afavoreixin i activin el pensament inductiu.

● 4.- Fer periòdicament partícip l'alumne de quins són els avenços assolits i també de quines
idees no s'han consolidat adequadament.

2. La motivació de l'alumne/a.

● 1.- Afavorir la socialització i la convivència partint del fet acceptat de la diversitat. L'interès i
actitud favorable de l'alumne cap a l'aprenentatge seran fonamentals per a que aquest
realitzi la construcció de coneixements. Un factor determinant en la motivació i implicació
de l'alumne és la interrelació professor alumne, no només des del punt de vista pedagògic,
sinó també des de l'afectiu i social.

● 2.- Proposar, partint de les peculiaritats individuals, activitats en les quals l'alumne pugui
manejar-s'hi i ubicar els continguts apresos en els seus esquemes de coneixement;
activitats que siguin clarament accessibles a l'alumne, suscitant el desig de demostrar les
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seves capacitats, contenint, no obstant, punts la dificultat dels quals sorgeixi durant el
procés.

● 3.- Plantejar activitats variades que recollissin els diferents interessos de l'alumne i, al
mateix temps, despertin la seva curiositat per conèixer els distints aspectes de l'àmbit de la
visualitat o de l'activitat gràficoplàstica, tenint en compte la incidència del medi per al
desenvolupament de les activitats i el seu valor motivacional en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

● 4.- Valorar el treball de l'alumne com a únic i original, estimulant-lo a superar les dificultats i
a seguir avançant en el procés d'aprenentatge; facilitar-li la reflexió sobre allò realitzat,
sobre el que ha après, i l'anàlisi de les dificultats amb que s'ha trobat; i promovent en
l'alumne/a una actitud de recerca i d'inconformisme valorant el procés i el treball sobre el
resultat.

3. La interacció dins l'aula.

● 1.- Preveure situacions en les que l'alumne treballi de manera individual amb activitats que
es desenvolupin en el marc del treball en grup; per afavorir una adequada relació del
professor amb cada alumne i dels alumnes entre sí.

● 2.- Propiciar la confrontació creativa de diferents resultats i l'intercanvi d'experiències amb
activitats col·lectives que permetran l'alumne conèixer les realitats diferents dels companys
i aprendre a valorar aquestes aportacions de manera positiva.

4. Equilibri entre la dimensió pràctica i conceptual de l'àrea.

● 1.- Proporcionar a l'alumne experiències que li permetin millorar el coneixement de les
pròpies actituds, expectatives i motivacions a fi de contribuir a la seva formació i ajudar-lo a
l'elaboració del seu projecte de futur.

● 2.- Ajudar l'alumne a orientar-se en una sèrie d'activitats que es realitzin en l'àmbit de la
visualitat, proporcionant-li instruments que li permetin relacionar-se autònoma i críticament
amb l'entorn, a través d'experiències que el mateix entorn li proporcioni i d'accions
exercides sobre el mateix, és a dir, "el veure" i "el fer", sempre combinant la dimensió
pràctica dels continguts amb la vessant conceptual dels mateixos.

● 3.- Propiciar una comprensió dels continguts dels llenguatges visuals i plàstics
eminentment pràctica, que permeti la construcció d'aprenentatges funcionals i significatius,
dedicant el temps necessari als procediments d'expressió visual i plàstica adequats per a
que arribin a assimilar-se els continguts treballs, sense que això suposi plantejar l'àrea com
alguna cosa essencialment manual. Les activitats procedimentals, no seran en sí mateixes
l'objectiu bàsic de l'assignatura, sinó una de les vies d'accés a la comprensió i gaudiment
de la realitat visual i per interioritzar fets i conceptes.

5. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves
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destreses i habilitats en uns continguts i en d'altres.

Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor, es
duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i inductor
de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà la seva
tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

-Considerarem la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al desenvolupament
de l'activitat constructiva de l'alumne.

-Partirem del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

-Orientarem la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les situacions d'aprenentatge i
desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

connectaran amb els coneixements previs de alumne i en possibilitaran la construcció autònoma
d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

-Cercarem formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada alumne.
-Fomentarem el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

-METODOLOGIA DINS L'AULA

L'àrea d'Educació Plàstica i Visual consta d'una part teòrica i una part pràctica. Cada unitat
didàctica serà tractada dins l'aula mitjançant la lectura per part dels alumnes i de l'explicació per
part del professor, afavorint la comunicació i la participació de l'alumnat.

Partint dels continguts tractats, els alumnes hauran de realitzar una sèrie d'activitats
seleccionades pel professor, que pretenen afavorir l'aprenentatge constructiu i funcional. El
professor explicarà cada un dels exercicis proposats, explicant també quins seran els criteris
d'avaluació en cada cas. L'elaboració de cada exercici constarà d'un procés d'observació, de
reflexió, i finalment, de producció. Aquestes activitats es realitzaran a classe, a fi de què l'alumnat
pugui comptar amb l'assessorament per part del professor i es lliuraran segons la data establerta
pel mateix. Els alumnes que necessitin més temps, per haver faltat a classe per motius justificats,
podran acabar-les a casa, si el professor així ho considera. També es podran encomanar treballs
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per realitzar a casa.

Els recursos utilitzats pel professor, a més dels llibres de text, seran la pissarra, el projector de
diapositives, l'ordinador i el canó de projecció, llibres d'art o relacionats amb les diferents unitats
didàctiques, etc.

El paper del professor dins l'aula ha de tenir una funció de motivació, assessorament, orientació i
per afavorir la reflexió.

D'altra banda, el que s'espera dels alumnes és la participació en les activitats proposades, la
realització de les tasques i la participació dins el procés d'autoavaluació.

-PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS

El primer dia de classe, amb cada grup es farà la presentació del curs a l'alumnat. Aquesta
presentació es durà a terme a través d'un full confeccionat pel departament que es repartirà a tot
l'alumnat de l'assignatura i que constarà de les següents parts:

● Introducció. Dins aquest apartat hi trobarem la temporització dels continguts del curs per
avaluacions.

● Avaluació i qualificació. Consta d'una explicació de com seran avaluats els alumnes
(mitjançant proves, làmines i treball diari) i quin percentatges equivalen a les diferents parts
avaluades.

● Recursos i material necessari. Quins llibres de text, i altres materials, es faran servir, i
quins materials graficoplàstics necessitaran al llarg del curs.

● Activitats complementàries. Possibles sortides i participació en activitats del centre i
relacionades amb la matèria.

-AVALUACIÓ INICIAL

Una vegada feta la presentació del curs, l'alumnat procedirà a la realització d'una prova inicial
confeccionada pel departament. Aquesta prova consisteix en una sèrie de preguntes i activitats
que serviran al professorat com a eina per a saber el nivell dels alumnes, quins coneixements
tenen sobre conceptes importants de l'assignatura, capacitat de raonament i aptituds artístiques.
Aquesta prova servirà com a punt de partida per elaborar els informes de l'avaluació inicial.

-MESURES PER MILLORAR LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL.

Tot i que l'àrea d'Educació Plàstica i Visual té un caire eminentment pràctic, es considera
essencial recolzar l'objectiu de millorar la correcció ortogràfica i gramatical de l'alumne, eina
indispensable en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, l'ús adequat del llenguatge es
tendrà en compte a l'hora de realitzar les proves escrites i els treballs, i es valorarà la correcta
utilització del llenguatge oral a les participacions dins l'aula per part de l'alumnat.
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-MESURES PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA.

Pels mateixos motius que s'expressen a l'apartat anterior, des de l'àrea d'Educació Plàstica i
Visual s'afavoriran els hàbits de lectura. Quan s'escaigui, cada unitat didàctica serà llegida a
classe per l'alumnat, que després haurà de realitzar una breu explicació pública d'allò que ha llegit,
què ha entès i què ens volen transmetre.

Es proposen també lectures d'història de l'art i sobre grans artistes i tècniques artístiques, així
com la recerca d'informació per a la realització dels treballs escrits, amb la qual cosa es pretén
fomentar l'hàbit de lectura.

-TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS.

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes transversals, afavorint la

cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.

En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.
Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
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denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.
És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendra en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenint a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.
Tendà en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.
L'educació per la pau.
Serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un pacifisme neutre, ni irat,
sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat, limitada per la llibertat dels
altres.
L'educació per a la salut
L’educació per a la salut, aquesta s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i
social, sense oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà
especial incidència en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.
L'educació sexual
ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar conductes sexistes tant en
els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així com a assumir pautes de
conductes
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integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.
L’educació viària
s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es deriven de
l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la ciència.
L’educació per la construcció europea
s’entendrà com la integració dins una entitat major, bàsicament econòmica i política, però també
social i cultural, dels diferents països i estats que configuren la Comunitat Europea, valorant i
respectant totes les nacionalitats i diferències culturals de les diverses comunitats que la integren.
Es proposarà no una globalització cultural homogènia, sinó promoure uns valors socials, morals i
cívics comuns, i a partir del coneixement de les diferents cultures que conviuen dins aquesta
comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.
L’educació per la democràcia
el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al coneixement i a la comprensió

del funcionament de les societats democràtiques, des del marc més pròxim del nostre entorn,
passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per promoure una actitud respectuosa i
participativa envers el sistema democràtic. Aquest comportament democràtic s’analitzarà i
observarà especialment a través dels mitjans de comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran
aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

4. Unitats didàctiques.

1.- Les unitats didàctiques són conformades integrant elements dels distints blocs temàtics del
currículum oficial.
Aquests blocs posseeixen una dimensió analítica per al professor i no es transmeten d'aquesta
forma a l'alumne, ja que es faria difícil encaminar la construcció d'aprenentatges significatius
d'aquesta manera.
2.- Es proposen, en les unitats, activitats dirigides a l'adquisició de continguts procedimentals
relacionats amb destreses intel·lectuals, de manera que l'alumne analitzi, interpreti, estableixi
relacions i expressi valoracions crítiques sobre la realitat plàstica i visual, i arribi a conformar els
seus propis conceptes i principis explicatius.

5. Criteris per al disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

1.- Proporcionar a l'alumne l'oportunitat d'avançar per sí mateix, amb autonomia, de manera que
pugui transferir i aplicar els coneixements adquirits a certes situacions de la realitat.

2.- Constituir la resposta als continguts, de manera que puguin ser interpretats i reflectits en nivells
distints

d'aprofundiment, alhora que, partint d'uns objectius concrets, propiciïn l'atenció a la diversitat
considerant les distintes capacitats i interessos dels alumnes.

3.- Tenir com a destí fonamental la interacció amb l'entorn immediat de l'alumne, tant en el cas
d'aquelles que es desenvolupin dins l'aula, com les que es duguin a terme fora del centre, en llocs

16



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

relacionats amb l'entorn natural o urbà de l'alumne.

4.- Estimular la creativitat i l'expressivitat de l'alumne i li permetin anar adquirint seguretat en les
pròpies possibilitats expressives. La repercussió de l'entorn en el desenvolupament d'aptituds
creadores conduirà a plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva
motivacional, proporcionant dades i materials sobre els que l'alumne pugui construir un pensament
divergent i dins un clima propici de llibertat i espontaneïtat que afavoreixi la iniciativa personal i
respecti l'autonomia expressiva.

5.- Estimular, també, la imaginació i la fantasia, així com evocar imatges des del record, a través
d'un plantejament lúdic, afavorint el descobriment del món interior, la visualització d'imatges, la
fluïdesa i flexibilitat d'idees i l'expressió espontània, i permetre alhora explorar noves experiències.
La utilització de models inductors com estratègia creativa proporcionarà suggeriments punts
inicials per a que l'alumne introdueixi innovacions en base a una finalitat concreta, ja sigui estètica
o funcional i permetran induir-lo a rompre motlles convencionals i a superar respostes
estereotipades, alhora que emfasitzaran les possibilitats creatives, des de les expressions més
subjectives fins a les més objectives.

6.- Tenir en compte l'aportació del grup: activitats en petit o gran grup que permetin l'alumne el seu
enriquiment i al mateix temps la seva adaptació i integració social; i si es proposen no només des
de la nostra àrea, sinó també en connexió amb altres, li proporcionaran l'oportunitat d'integrar els
coneixements adquirits en relació amb altres disciplines.

7.- Estar en funció de les distintes finalitats que es persegueixin en cada moment:

a) Activitats de coneixements previs que permetin conèixer les idees, opinions, encerts i errors
conceptuals, procedimentals o actitudinals de l'alumne sobre els continguts que hauran de
desenvolupar-se;

b) Activitats de desenvolupament i consolidació que permetin a l'alumne conèixer i desenvolupar
els nous conceptes, procediments o actituds, així com la possibilitat de contrastar les idees noves
amb les prèvies i aplicar els nous aprenentatges. En aquest tipus d'activitats es planteja la següent
seqüència operativa, ordre que admetrà variants lògiques sempre i quan no afecti a la intenció
estructural de la unitat didàctica: 1. En una primera fase, proposar activitats en les que l'alumne/a
observi, reflexioni i analitzi, partint de la pròpia intuïció i experiències anteriors; 2. En una segona
etapa, establir activitats en un marc conceptual suggerint criteris i opcions interpretatives, d'acord
amb uns continguts específics; 3. En tercer lloc, formular activitats que donin lloc a
l'experimentació de materials i tècniques per part de l'alumne; i, 4. Finalment, s'arriba a una
valoració crítica de les obres produïdes mitjançant activitats en les que els alumnes ofereixin
diferents punts de vista i argumentacions, a l'objecte d'enriquir l'experiència mitjançant la posta en
comú;

c) Activitats de reforç, per l'alumne que no hagi assolit els coneixements treballats;

d) Activitats d'ampliació que, malgrat no ser imprescindibles en el procés
d'ensenyament-aprenentatge però sí aconsellables, permetin continuar construint coneixements a
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l'alumne que hagi realitzat de manera satisfactòria les activitats de desenvolupament i consolidació
proposades.

6. Relació amb altres àrees.

1.- Per a que el procés d'ensenyament-aprenentatge s'enfoqui d'una forma interdisciplinar és
important valorar el desenvolupament de les capacitats que poden ser comunes en les distintes
àrees. Dites capacitats parteixen, en gran part, de les dues línies sobre les que es fonamenta
l'àrea d'Educació Plàstica i Visual: la de "saber veure" i la de "saber fer", és a dir, l'activitat
perceptiva i l'operativa. Ja que són múltiples les possibles relacions entre la nostra i la resta
d'àrees, convindrà estimular l'interès de l'alumne mitjançant qüestions la resolució de les quals
necessiti la confluència de diverses disciplines.

2.- Per planificar les possibles connexions amb altres àrees, es determinaran els paral·lelismes
atenint als "continguts comuns" següents:

a) El llenguatge, atenint als diferents canals de comunicació, les seves finalitats, així com la
interacció dels distints llenguatges verbals i no verbals, i tenint en compte la seva repercussió en
cada una de les àrees. Es poden establir relacions amb les àrees de Música, Educació Física,
Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

b) Els elements configuradors del missatge visual, ja sigui com conceptes independents, com
elements integrats evocadors d'un significat, o bé per la seva implicació històrica, geogràfica i
social; per exemple la llum i el color. Es poden establir relacions amb les àrees de Ciències de la
Natura, Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

c) Els medis d'expressió i comunicació objectiva, com el dibuix geomètric i els sistemes projectius.
Es poden establir relacions amb les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.; i,

d) Les tècniques i instruments, a través de les destreses manuals a desenvolupar en les formes
d'expressió comunes o específiques utilitzades en cada disciplina. Es poden establir relacions amb
les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.

3.- Considerant que cada àrea té unes característiques conceptuals i metodològiques pròpies, la
pluralitat de visions es realitzaria de maneres diverses i amb fins i objectius diferents, per la qual
cosa, no es poden utilitzar unes regles fixes per al seu desenvolupament.

7- Materials i recursos didàctics.

-LLIBRES DE TEXT.

Durant el present curs, hem optat per preparar un dossier de teoria fotocopiada per a cada nivell,
que faran les funcions de llibres de text.
1r ESO:
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● Quadern de teoria, dissenyat pel Departament de Dibuix de l'IES Port d'Alcúdia.

-MATERIALS

-Els alumnes de 1r, 3r i 4t d'ESO hauran de dur els següents materials:
● Bloc de dibuix de paper Basik, format A4+, microperforat i sense requadre.

● Quadern d'apunts, format A5, quadriculat.

● Carpeta amb gomes, format A4+, per guardar el bloc, els apunts i altres materials.

● 2 fundes de plàstic format foli.

● Material bàsic per a la realització de cada una de les activitats (llapis de grafit, llapis de
colors, ceres, retolador de punta fina negre, retoladors de colors, pintures al tremp, pinzells,
regle, escaire, cartabó, compàs, tisores, goma d'aferrar de barra...).

-MATERIAL ADAPTAT

Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials utilitzaran els mateixos quaderns de teoria
que la resta d'alumnes, si és possible. Sinó, se'ls confeccionarà un quadern del nivell adaptat a les
seves necessitats. El professor aplicarà els criteris d'avaluació que cregui convenients adaptats a
cada alumne, per afavorir l'aprenentatge de manera personalitzada en cada cas i segons les
necessitats de cada alumne.

En cas que el professor ho cregui convenient, es podrà utilitzar material de l'àrea obtingut de
llibres de text d'Educació Primària.

-RECURSOS.

A part de les hores de què disposam i de les estratègies i activitats d’ensenyament/aprenentatge
que utilitzam, hi ha uns altres elements importantíssims dins l’elaboració de les programacions que
afecten directament la consecució dels objectius; aquests elements són l’espai i els materials.
És indispensable tenir una aula taller adequada, atès el caràcter fonamentalment experimental de

l’àrea i la diversitat de tècniques que l’alumnat ha de conèixer i de materials que ha de manipular.
Seria també molt convenient disposar d’una habitació annexa per treballar amb grups reduïts
activitats concretes del món de la fotografia, la informàtica, el muntatge audiovisual, etc.
És aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris molt complets de material, amb la finalitat

que tenguin una informació directa de tots els materials possibles. Es pretén, d’aquesta manera,
facilitar les experiències d’investigació tant amb nous materials com amb altres que ja estan en
desús (diaris, revistes, fotografies, cartons, teles, filferros, plàstics, caixes i, fins i tot, materials
recollits de la natura com fulles, pinyes, branques, arenes, etc.)
És aconsellable també l’aprenentatge de la navegació en documents world wide web, com també
la millora de la formació sobre sistemes de recerca que permetin localitzar documents sobre els
quals es pugui aprendre més sobre la matèria. Observam aquest punt en l’àmbit docent en un
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primer estadi per després expandir-lo a l’alumnat com a manera de recerca i localització de
material bibliogràfic a través d’Internet.

Voldríem aquí donar una especial importància a la biblioteca d’aula, quasi sempre inexistent a les
aules de dibuix. Es fa necessari fer consultes moltes vegades quan s’està immers dins el propi
treball i és, per tant, aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris (bibliografia, revistes,
diaris, còmics, llibres de fotografia, objectes, etc.) molt complets de material, amb la finalitat que
tenguin una informació directa de tot el que els envolta dins el camp de la comunicació visual.

En aquests moments, comptam amb els següents recursos:
-Aula-taller amb piques.
-Prestatgeries per emmagatzemament de materials i treballs.
-Canó projector de vídeo.
-Projector de diapositives.
-Projector de transparències.
-Col·lecció de diapositives.
-Talladora de porexpan.
-Tòrcul de gravat calcogràfic.
-Forn de ceràmica.
-Biblioteca d'aula.
-Fons de material bibliogràfic a la biblioteca del centre.
-Equip fotogràfic (càmera amb dos objectius).
-Focus d'il·luminació amb trípode.
-Cavallets senzills.
-Cavallets amb rodes.
-Aerògraf amb compressor.
-Maletí de sòlids de fusta.
-Maletí de peces metàl·liques.
-Maletí de sòlids de plàstic.
-Capses de gúbies.
-Punxons.
-Tronetes de modelatge.
-Eines de modelatge.
-Corrons de gravat en relleu.

8. Temporització.

-TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS DE 1r ESO. EPVA I

Temporització continguts nuclears CURS 1r ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

El punt
Els instruments del dibuix

tècnic
El Puntillisme
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La línia
Construcció bàsica del dibuix

tècnic
El fotomuntatge

El pla i la forma
Circumferències i Polígons

Regulars
Jackson Pollock

El color El còmic

Textures

9. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Els continguts de l'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I de 1r ESO estan repartits en 9 unitats
didàctiques.

Unitat Didàctica 1: El punt

● Elements configuratius de la imatge.
● Experimentació amb la variació del punt.
● Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia,
color, textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
● Ús i tècnica dels diferents mitjans d'expressió gràficoplastics bàsics (llapis, retoladors,
ceres, pinturetes...)
● Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.

Unitat Didàctica 2: La línia.

● Elements configuratius de la imatge.
● Experimentació amb la variació de la línia.
● Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia,
color, textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
● Ús i tècnica dels diferents mitjans d'expressió gràficoplastics bàsics (llapis, retoladors,
ceres, pinturetes...)
● Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.

Unitat Didàctica 3: El pla i la forma.

● Elements configuratius de la imatge.
● Experimentació amb la variació de la línia.
● Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia,
color, textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
● Ús i tècnica dels diferents mitjans d'expressió gràficoplastics bàsics (llapis, retoladors,
ceres, pinturetes...)
● Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
● Observació i comprensió de l'espai que ens envolta.
● Perspectiva cònica frontal
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Unitat didàctica 4: El color

● Experimentació amb les mescles additives i substractives del color dels colors primaris.
Creació de composicions harmòniques i contrastades experimentant amb els colors anàlegs i
complementaris
● Colors llum i colors pigment per expressar sensacions en composicions senzilles (el
clarobscur, les composicions abstractes, les composicions volumètriques, etc.).
● Diferencia imatges figuratives d’abstractes

Unitat didàctica 5: Textures

● La textura en el nostre entorn
● Diferents tipus de textures i les seves capacitats expressives. Diferents tècniques de
producció de textures (frottage, plegat, tallat, etc.).

Unitat didàctica 6:Els instruments del dibuix tècnic.

● ACTIVITAT 6.1: Us del compàs.
● ACTIVITAT 6.2: Us del joc d'escaires.
● ACTIVITAT 6.3: Us de la regla.
● ACTIVITAT 6.4: Us del transportador d'angles.
● ACTIVITAT 6.5: Busca informació de Delaunay

Unitat didàctica 7: Construcció bàsica del dibuix tècnic.

● ACTIVITAT 7.1: El punt en el dibuix tècnic.
● ACTIVITAT 7.2: Recta, semirecta i segment
● ACTIVITAT 7.3: Perpendicularitat
● ACTIVITAT 7.4.1: Paral·lelisme
● ACTIVITAT 7.5.1: Operacions amb segments. Suma i resta.
● ACTIVITAT 7.5.2: La Mediatriu

Unitat didàctica 8: Circumferències i Polígons Regulars.

● ACTIVITAT 8.1.5: Flor de la vida.
● ACTIVITAT 8.2.1: Triangle
● ACTIVITAT 8.2.2: Quadrat
● ACTIVITAT 8.2.3: Pentàgon
● ACTIVITAT 8.2.4: Hexàgon regular
● ACTIVITAT 8.2.7: Triqueta

Unitat didàctica 9: El Puntillisme..

● ACTIVITAT 9.1: Pluja d'idees.
● ACTIVITAT 9.2: Dibuix
● ACTIVITAT 9.3.1: Mescla partitiva
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● ACTIVITAT 9.4: Pinta el dibuix usant la tècnica del puntillisme
● ACTIVITAT 9.5: Feim una obra comestible

Unitat didàctica 10: El Fotomuntatge

● ACTIVITAT 10.1: Cadàver Exquisit.
● ACTIVITAT 10.2: Fotomuntatge d'un animal surrealista.
● ACTIVITAT 10.3. Dibuix surrealista lliure

Unitat didàctica 11: Jackson Pollock.

● ACTIVITAT 11.1: Recerca sobre l'expressionisme abstracte.
● ACTIVITAT 11.3: Experimentam la pintura d'acció.

Unitat didàctica 12: El còmic

● Creació de còmics fent un ús creatiu dels recursos estilístics propis d’aquest llenguatge
visual amb una finalitat expressiva i comunicativa.
● Creació de composicions graficoplàstiques. Apreciació i valoració del patrimoni artístic i
cultural de les Illes Balears. Respecte per les obres dels companys i per les formes d’expressió
diferents de la nostra. Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com l’esbós, dibuixos
esquemàtics, mimètics, etc.
● Utilització dels diferents mitjans d’expressió graficoplàstica (llapis de grafit, retoladors,
pastels, ceres, guix, carbonet, tinta, pinzell, pintures al tremp, collage, etc.) i dels diferents tipus de
suports (paper, fusta, cartró, etc.)

10. Avaluació.

10.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable
(seleccionar i remarcar els mínims en negreta) en negreta els essencials.

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar els elements configuradors de la imatge.
1.1. Identifica i valora la importància del punt, la línia i el pla i analitza de manera oral i
escrita imatges i produccions graficoplàstiques pròpies i alienes.
2. Experimentar amb les variacions formals del punt, el pla i la línia.
2.1. Analitza els ritmes lineals mitjançant l’observació d’elements orgànics, en el paisatge, els
objectes i composicions artístiques i els empra com a inspiració en creacions graficoplàstiques.
2.2. Experimenta amb el punt, la línia i el pla amb el concepte de ritme i els aplica de forma
lliure i espontània.
2.3. Experimenta amb el valor expressiu de la línia i el punt i les seves possibilitats tonals i aplica
diferents graus de duresa, diferents posicions del llapis de grafit o de color (tombat o vertical) i la
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pressió exercida en l’aplicació en composicions a mà alçada, estructurades geomètricament o
més lliures i espontànies.
3. Expressar emocions utilitzant diferents elements configuradors i recursos gràfics: línia, punts,
colors, textures i clarobscurs.
3.1. Elabora composicions que transmeten emocions bàsiques (calma, violència, llibertat,
opressió, alegria, tristesa, etc.) utilitzant diferents recursos gràfics en cada cas
(clarobscur, línies, punts, textures, colors...).
4. Identificar i aplicar els conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
4.1. Analitza, identifica i explica oralment, per escrit i gràficament l’esquema compositiu bàsic
d’obres d’art i obres pròpies atenent els conceptes d’equilibri, proporció i ritme.
4.2. Elabora composicions bàsiques amb diferents tècniques segons les propostes establertes
per escrit.
4.3. Elabora composicions modulars amb diferents procediments graficoplàstics en
aplicacions en disseny tèxtil, ornamental, arquitectònic o decoratiu.
4.4. Representa objectes aïllats i agrupats del natural o de l’entorn immediat i els proporciona en
relació amb les seves característiques formals i amb el seu entorn.
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.
8. Conèixer i aplicar els mètodes creatius graficoplàstics aplicats a processos d’arts plàstiques i
disseny.
8.1. Crea composicions aplicant processos creatius senzills mitjançant propostes per
escrit i s’ajusta als objectius finals.
8.2. Coneix i aplica mètodes creatius per elaborar disseny gràfic, dissenys de producte, moda i
les seves múltiples aplicacions.
9. Crear composicions graficoplàstiques personals i col·lectives.
9.1. Reflexiona i avalua oralment i per escrit el procés creatiu propi i aliè des de la idea inicial fins
a l’execució definitiva.
10. Dibuixar amb diferents nivells d’iconicitat de la imatge.
10.1. Comprèn i empra els diferents nivells d’iconicitat de la imatge gràfica, elabora esbossos,
apunts, dibuixos esquemàtics, analítics i mimètics.
11. Conèixer i aplicar les possibilitats expressives de les tècniques graficoplàstiques
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seques, humides i mixtes. La témpera, els llapis de grafit i de color. El collage.
11.1. Utilitza amb propietat les tècniques graficoplàstiques conegudes i les aplica de forma
adequada a l’objectiu de l’activitat.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Crea amb el paper retallat formes abstractes i figuratives i les compon amb finalitats
il·lustratives, decoratives o comunicatives.
11.6. Aprofita materials reciclats per elaborar obres de forma responsable amb el medi ambient
aprofitant-ne les qualitats graficoplàstiques.
11.7. 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.

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. 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.
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. Descriure, analitzar i interpretar una imatge distingint-ne els aspectes denotatiu i connotatiu.
6.1. Fa la lectura objectiva d’una imatge i n’identifica, classifica i descriu els elements.
6.2. Analitza una imatge mitjançant una lectura subjectiva, n’identifica els elements de
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significació, narratius i les eines visuals utilitzades i en treu conclusions i n’interpreta el significat.
7. Analitzar i fer fotografies i comprendre’n i aplicar-ne els fonaments.
7.1. Identifica diferents enquadraments i punts de vista en una fotografia.
7.2. Realitza fotografies amb diferents enquadraments i punts de vista i aplica diferents lleis
compositives.
8. Analitzar i elaborar còmics aplicant els recursos de forma apropiada.
8.1. Dissenya un còmic utilitzant de manera adequada vinyetes i cartel·les, globus, línies
cinètiques i onomatopeies.
9. Conèixer els fonaments de la imatge en moviment i explorar-ne les possibilitats expressives.
9.1. Elabora una animació amb mitjans digitals o analògics.
10. Diferenciar i analitzar els diferents elements que intervenen en un acte de comunicació.
10.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació visual.
11. Reconèixer les diferents funcions de la comunicació.
11.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació
audiovisual.
11.2. Distingeix la funció o funcions que predominen en diferents missatges visuals i
audiovisuals.
12. 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.
13. Identificar i reconèixer els diferents llenguatges visuals; apreciar-ne els diferents estils i
tendències, i valorar, respectar i gaudir del patrimoni històric i cultural.
13.1. Identifica els recursos visuals presents en missatges publicitaris visuals i audiovisuals.
14. Identificar i emprar recursos visuals com ara les figures retòriques en el llenguatge publicitari.
14.1. Dissenya un missatge publicitari i empra recursos visuals com les figures retòriques.
15. Apreciar el llenguatge del cinema, analitzar obres de manera crítica, ubicar-les en el seu
context històric i sociocultural i reflexionar sobre la relació del llenguatge cinematogràfic amb el
missatge de l’obra.
15.1. Reflexiona críticament sobre una obra de cinema, la ubica en el seu context i analitza
la narrativa cinematogràfica en relació amb el missatge.
16. Comprendre els fonaments del llenguatge multimèdia, valorar les aportacions de les
tecnologies digitals i ser capaç d’elaborar documents mitjançant aquest llenguatge.
16.1. Elabora documents multimèdia per presentar un tema o projecte emprant els recursos
digitals de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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.
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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.
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. Estudiar les aplicacions del teorema de Tales.
11.1. Divideix un segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales.
11.2. Escala un polígon aplicant el teorema de Tales.
12. Conèixer llocs geomètrics i definir-los.
12.1. Explica, verbalment o per escrit, els exemples més comuns de llocs geomètrics (mediatriu,
bisectriu, circumferència, esfera, rectes paral·leles, plans, paral·lels).
13. Comprendre la classificació dels triangles en funció dels costats i els angles.
13.1. Classifica qualsevol triangle observant-ne els costats i els angles.
14. Construir triangles coneixent-ne tres dades (costats o angles).
14.1. Construeix un triangle coneixent dos costats i un angle, o dos angles i un costat, o els tres
costats, utilitzant correctament les eines.
15. Analitzar les propietats dels punts i rectes característics d’un triangle.
15.1. Determina el baricentre, l’incentre o el circumcentre de qualsevol triangle, construint
prèviament les mitjanes, bisectrius o mediatrius corresponents.
16. Conèixer les propietats geomètriques i matemàtiques dels triangles rectangles i aplicar-les
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amb propietat per construir-los.
16.1. Dibuixa un triangle rectangle coneixent la hipotenusa i un catet.
17. Conèixer els diferents tipus de quadrilàters.
17.1. Classifica correctament qualsevol quadrilàter.
18. Executar les construccions més habituals de paral·lelograms.
18.1. Construeix qualsevol paral·lelogram coneixent dos costats consecutius i una diagonal.
19. Classificar els polígons en funció dels costats, reconeixent els regulars i els irregulars.
19.1. Classifica correctament qualsevol polígon de 3 a 5 costats i diferencia clarament si és
regular o irregular.
20. Estudiar la construcció dels polígons regulars inscrits en la circumferència.
20.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats inscrits en una
circumferència.
21. Estudiar la construcció de polígons regulars coneixent-ne el costat.
21.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats coneixent-ne el costat.
22. Comprendre les condicions dels centres i les rectes tangents en els diferents casos de
tangència i enllaços.
22.1. Resol correctament els casos de tangència entre circumferències utilitzant adequadament
les eines.
22.2. Resol correctament els diferents casos de tangència entre circumferències i rectes utilitzant
adequadament les eines.
23. Comprendre la construcció de l’oval i de l’ovoide bàsics i aplicar les propietats de les
tangències entre circumferències.
23.1. Construeix correctament un oval regular coneixent-ne el diàmetre major.
24. Analitzar i estudiar les propietats de les tangències en els ovals i els ovoides.
24.1. Construeix diversos tipus d’ovals i ovoides segons els diàmetres coneguts.
25. Aplicar les condicions de les tangències i enllaços per construir espirals de 2, 3, 4 i 5 centres.
25.1. Construeix correctament espirals de 2, 3 i 4 centres.
26. Estudiar els conceptes de simetria, gir i translació i els aplica al disseny de composicions amb
mòduls.
26.1. Executa dissenys aplicant repeticions, girs i simetries de mòduls.
27. Comprendre el concepte de projecció i aplicar-lo al dibuix de les vistes d’objectes i
comprendre la utilitat de les acotacions practicant sobre les tres vistes d’objectes senzills partint
de l’anàlisi de les vistes principals.
27.1. Dibuixa correctament les vistes principals de volums freqüents i identifica les tres
projeccions dels vèrtexs i les arestes.
28. Comprendre i practicar el procediment de la perspectiva cavallera aplicada a volums
elementals.
28.1. Construeix la perspectiva cavallera de prismes i cilindres simples aplicant correctament
coeficients de reducció senzills.
29. Comprendre i practicar els processos de construcció de perspectives isomètriques de volums
senzills.
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29.1. Realitza perspectives isomètriques de volums senzills utilitzant correctament l’escaire i el
cartabó per al traçat de paral·lels.

10.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA, a tots els nivells, es realitzarà valorant:
● Activitats pràctiques:

Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del quadern de pràctiques i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs, netedat
i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0 a 10.

● Proves o exàmens:
Es farà un examen o dos per avaluació, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

● Quadern d'apunts:
Es revisarà periòdicament el quadern d'apunts de l'alumne. Es valorarà que estigui al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

● Material:
Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb positius o
negatius.

● Expressió oral:
Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

● Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:
Es valorarà l'assistència, l'actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de treball i la participació
en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà amb positius o negatius.

La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats pràctiques
comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les notes de la resta
d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de negatius afectarà a la
qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota
final de l'avaluació.
Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en les
mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.
Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la nota final
serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir les
activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.
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10.3. Procediments d'avaluació.

-ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació 1
Exàmens, exercicis teòrics... 20 %
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 60 %
Actitud 20 %
Correcció lingüística Aquest apartat es valorarà inclòs en els 3

apartats anteriors.

10.4. Avaluació i qualificació en els escenaris A, B i C.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA es realitzarà valorant:

 Activitats pràctiques:

 Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del bloc de dibuix i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs,
netedat i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0
a 10.

 Proves o exàmens:

 Es farà una prova per tema, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

 Quadern d'apunts:

 Es revisaran periòdicament els apunts de l'alumne. Es valorarà que estiguin al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

-Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

-El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
-Has de posar data cada dia.
-Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
-Ha d'estar net i amb marges.
-Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.

 Material:
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 Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb
positius o negatius.

 Expressió oral i escrita:

 Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

 Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de
treball i la participació en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà de 0 a 10.

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne en les videoconferències
respectant el decàleg de participació a les mateixes. Es qualificarà de 0 a 10.

 NOTA

 La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats
pràctiques comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les
notes de la resta d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de
negatius afectarà a la qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà
descomptar fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació.

 Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en
les mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.

 Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la
nota final serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions..

 Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir
les activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.

 10.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

A continuació, es concreten els mecanismes per a la recuperació de l'àrea d'Educació
Plàstica i Visual.

RECUPERACIÓ DURANT EL CURS.
L'àrea d'Educació Plàstica i visual és una assignatura de caire eminentment pràctic.
L'alumnat realitza un gran nombre d'activitats entorn a les diferents unitats didàctiques i, per
aquest motiu, el departament considera que l'alumnat te oportunitats suficients per aprovar cada
avaluació mitjançant la feina diària i no creu necessari haver de realitzar proves de recuperació de
les avaluacions.
La qualificació final de curs s'obtindrà realitzant la mitjana de les notes obtingudes a les tres
avaluacions. Per aprovar l'assignatura s'han d'haver aprovat, almenys, dues
avaluacions, una de les quals serà la tercera.
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L'alumne/a que, al juny, hagi obtingut avaluació negativa haurà de realitzar una prova pel
setembre, realitzar i lliurar els exercicis que no ha realitzat o ha suspès durant el curs.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS D'ALTRES CURSOS.
El sistema de recuperació que el departament d'Educació Plàstica i Visual proposa permet la
recuperació de l'àrea per maig, per juny i per setembre. Per això, l'alumne rebrà un document en
el qual s'especifiquen els continguts a recuperar, el pla de recuperació i els criteris d'avaluació.
RECUPERACIÓ PER MAIG:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova la 1a i la 2a avaluació d’EPVA II, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne no cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, ni
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual II, i té l’assignatura EPVA I pendent, haurà de realitzar un
dossier de treballs que serà elaborat pel departament, i fer 'examen de recuperació, que constarà
de preguntes teòriques i pràctiques, i que es realitza durant el mes de maig. El dossier de treballs
s'entregarà el mateix dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de
l'examen. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.
RECUPERACIÓ PER JUNY:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II (de 2n ESO – 2n
PMAR, 3r ESO – 3r PMAR). Si un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual a 4t ESO, i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà
aprovada l’assignatura EPVA II de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR.
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS
Els alumnes amb la matèria d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (1 ESO), Educació Plàstica,
Visual i Audiovisual II (2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR) o Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual (de 4 ESO) pendent, hauran de realitzar un dossier de treballs que serà elaborat pel
departament, i realitzar l'examen de recuperació, que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques, que es realitza durant el mes de setembre. El dossier de treballs s'entregarà el mateix
dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de l'examen. Per poder
fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.

● 10.6. Criteris de promoció i titulació.

● Es seguiran els criteris que en aquest moment marquen les directrius de Conselleria.
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● 10.7. Consideracions importants.

● A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.

● Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i
les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són
els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

● COVID-19:
● Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

11. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes  transversals, afavorint la
cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.
En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
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conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.

Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.

És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendra en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenint a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.

Tendra en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
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companys els materials de què es disposa.

Educació per la pau

L'educació per la pau serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un
pacifisme neutre, ni irat, sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat,
limitada per la llibertat dels altres.

L'educació per a la salut

L'educació per a la salut s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i social, sense
oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà especial incidència
en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.

L'educació sexual

L'educació sexual ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar
conductes sexistes tant en els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així
com a assumir pautes de conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.

L’educació viària

L’educació viària s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es
deriven de l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la
ciència.

L’educació per la construcció europea

  L’educació per la construcció europea s’entendrà com la integració dins una entitat major,
bàsicament econòmica i política, però també social i cultural, dels diferents països i estats que
configuren la Comunitat Europea, valorant i respectant totes les nacionalitats i diferències culturals
de les diverses comunitats que la integren. Es proposarà no una globalització cultural homogènia,
sinó promoure uns valors socials, morals i cívics comuns, i a partir del coneixement de les
diferents cultures que conviuen dins aquesta comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.

L’educació per la democràcia

 L’educació per la democràcia, el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al
coneixement i a la comprensió del funcionament de les societats democràtiques, des del marc
més pròxim del nostre entorn, passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per
promoure una actitud respectuosa i participativa envers el sistema democràtic. Aquest
comportament democràtic s’analitzarà i observarà especialment a través dels mitjans de
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comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS PER CURSOS.

Durant aquest curs, es posarà en marxa el tractament de continguts transversals per cursos.
S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:

1r ESO: Educació vial. Xarxa segura. Treball cooperatiu.

12. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
competències clau a les matèries.

En el següent quadre, es detallen les connexions entre les dimensions de les competències
bàsiques i els objectius generals d'Educació Plàstica i Visual:

OBJECTIUS DE L'ÀREA
RELACIONS AMB LES COMPETÈNCIES CLAU

Dimensió relacionada Competèn
cia

1. Observar, percebre,
comprendre i interpretar
críticament la comunicació,
mitjançant les imatges i les
formes del seu entorn natural i
cultural, i ser sensibles envers
les seves qualitats evocadores,
simbòliques, plàstiques,
estètiques i funcionals.

- Analitzar de manera crítica la informació
obtinguda.

cb1

- Interpretar i expressar amb claredat i precisió
informacions que contenen elements matemàtics,
dades i expressions matemàtiques.

cb2

- Interactuar amb l’espai físic. cb3

- Comprendre la informació, analitzar-la de forma
crítica i reflexiva, i integrar-la en els esquemes
previs de coneixement.

cb4

- Adquirir habilitats de pensament, perceptives i
comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per
comprendre i valorar les manifestacions artístiques.

cb6

- Desenvolupar estratègies que facilitin la
comprensió, l’expressió, l’atenció, la concentració,
la memorització, el raonament i la motivació.

cb7
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2. Apreciar els valors culturals i
estètics, identificant,
interpretant i valorant els seus
continguts; entendre’ls com a
part de la diversitat cultural, i
contribuir-ne al respecte, la
conservació i la millora.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Generar produccions responsables i creatives. cb4
- Comprendre l’aportació que les diferents cultures
han fet a l’evolució i al progrés de la humanitat.

cb5

- Conèixer la importància representativa,
expressiva i comunicativa que els factors estètics
tenen en la vida quotidiana de les persones i de les
societats.

cb6

3. Interpretar les relacions del
llenguatge visual i plàstic amb
altres llenguatges, i cercar la
manera personal i expressiva
més adequada per comunicar
les troballes obtingudes amb el
signe, el color i l’espai. La
interpretació correcta de la
comunicació publicitària davant
d’un consum responsable.

- Traduir del llenguatge natural al llenguatge
simbòlic/formal, i entendre les relacions entre l’un i
l’altre.

cb2

- Dominar els llenguatges específics bàsics
(textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les
seves pautes de descodificació i de transferència,
aplicant-los a diferents situacions i contextos.

cb4

- Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els
fets i els problemes socials i històrics.

cb5

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb8

4. Desenvolupar la creativitat i
expressar-la, preferentment,
amb la subjectivitat del seu
llenguatge personal, utilitzant
els codis, la terminologia i els
procediments del llenguatge
visual i plàstic, amb la finalitat
d’enriquir estèticament les
seves possibilitats de
comunicació.

- Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se
oralment i per escrit amb propietat i precisió en
situacions concretes.

cb1

- Comunicar la informació i els coneixements
adquirits en diferents suports i emprant recursos
expressius que incorporin diferents llenguatges i
tècniques específiques, aprofitant les possibilitats
que ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.

cb4

- Trobar fonts i formes d’expressió personal. cb6
- Adequar la utilització de recursos artístics
d’expressió i representació per realitzar
produccions pròpies.

cb6
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- Emprar tècniques de treball per projectes i de
resolució de problemes

cb7

- Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i
avaluar accions o projectes individuals o col·lectius.

cb8

5. Utilitzar el llenguatge plàstic
per representar emocions,
sentiments, vivències i idees,
contribuint a la comunicació, la
reflexió crítica i el respecte
entre les persones.

- Generar idees. cb1
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per
expressar-se a través de codis artístics.

cb6

- Reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees.

cb8

6. Apreciar les possibilitats
expressives que ofereix la
investigació amb diverses
tècniques plàstiques i visuals, i
les tecnologies de la
informació i la comunicació,
valorant l’esforç de superació
que comporta el procés
creatiu.

- Posar en pràctica els processos propis de la
indagació científica.

cb3

- Exploració, manipulació i incorporació del medi
per a la creació.

cb3

- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la
comunicació com a eina per organitzar la
informació, processar-la i orientar-la, per
aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de
feina i d’oci

cb4

- Tenir consciència de la importància de donar
suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions
dels altres.

cb6

- Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia
capacitat estètica, tècnica i creadora.

cb6

- Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en
la feina.

cb7

7. Representar cossos i espais
simples mitjançant el domini de
la perspectiva, les proporcions
i la representació de les
qualitats de les superfícies i el
detall, de manera que siguin
eficaços per a la comunicació
desitjada.

- Comprendre les interrelacions existents entre les
diverses representacions.

cb2

- Emprar habitualment els recursos tecnològics
disponibles per resoldre problemes reals de
manera eficient.

cb4

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

8. Planificar i reflexionar, de
forma individual i cooperativa,
sobre el procés de realització
d’un objecte partint d’uns
objectius prefixats, i revisar i

- Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. cb1
- Validar, analitzar, criticar i comunicar un model i
els seus resultats.

cb2

- Manejar estratègies per identificar i resoldre els
problemes habituals de programari i maquinari que

cb4
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valorar, al final de cada fase,
l’estat de la seva consecució.

sorgeixin.
- Actuar amb criteri propi mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable.

cb5

- Planificar, avaluar i ajustar els processos
necessaris per aconseguir resultats, en l’àmbit
personal o en l’acadèmic.

cb6

- Planificar les passes a seguir en la resolució de
problemes.

cb7

- Conèixer les fases de desenvolupament d’un
projecte: planificar, prendre decisions, actuar,
avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

cb8

9. Relacionar-se amb altres
persones i participar en
activitats de grup, adoptant
actituds de flexibilitat,
responsabilitat, solidaritat,
interès i tolerància, superant
inhibicions i prejudicis, i
rebutjant discriminacions o
estigmes personals o socials.

- Comunicar el plantejament d’un problema, els
processos seguits en la seva resolució i els
resultats obtinguts.

cb2

- Treballar en entorns col·laboratius ampliant els
entorns de comunicació per participar en
comunitats d’aprenentatge formals i informals.

cb4

- Construir, acceptar i practicar normes de
convivència d’acord amb els valors democràtics.

cb5

- Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Aplicar habilitats de pensament divergent i
de treball cooperatiu.

cb6

- Emprar tècniques i hàbits de treball cooperatiu. cb7
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de
manera cooperativa i flexible.

cb8

- Posar-se en el lloc de l’altre, dialogar i negociar. cb8
- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions
així com valorar les idees dels altres.

cb8

10. Contribuir activament al
coneixement, el respecte, la
conservació, la divulgació i la
millora del patrimoni europeu,
espanyol i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
com a senyal d’identitat pròpia.

- Tenir un coneixement bàsic de les obres i les
manifestacions més destacades del patrimoni
cultural.

cb6

11. Conèixer i valorar el
patrimoni artístic i cultural de la

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers

cb3
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comunitat autònoma de les
Illes Balears, com a base de la
nostra identitat i idiosincràsia, i
contribuir-ne activament a la
defensa, la conservació i el
desenvolupament, acceptant la
convivència amb valors
artístics propis d’altres cultures
que coexisteixen amb la nostra
per fer de la diversitat un valor
enriquidor i integrador.

vius.

- Mostrar interès per contribuir a la conservació del
patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i
el d’altres llocs.

cb6

12. Respectar, apreciar i
aprendre a interpretar altres
maneres d’expressió visual i
plàstica diferents de la pròpia i
de les formes dominants a
l’entorn, superant estereotips i
convencionalismes, i elaborar
judicis o adquirir criteris
personals que permetin a
l’alumnat actuar amb iniciativa
responsable.

- Establir relacions d’igualtat entre sexes, llengües,
ètnies i qualsevol altre tipus de diferència.

cb1

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Entendre que les posicions personals no són
ètiques si no estan basades en el respecte als
principis i valors universals.

cb5

- Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica
cap a la diversitat d’expressions artístiques.

cb6

- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions,
així com valorar les idees dels altres.

cb8

13. Acceptar i participar en el
respecte i seguiment dels
valors i les normes que regulen
el comportament en les
diferents situacions que
sorgeixen en les relacions
humanes i en els processos
comunicatius, reconèixer-los
com a integrants d’una
formació global i integrar-los
en l’expressió d’idees
mitjançant els missatges
visuals.

- Posar-se al lloc de l’altre: escoltar, analitzar i tenir
en compte opinions diferents de la pròpia.

cb1

- Demostrar una disposició favorable i de
progressiva seguretat i confiança cap a la
informació i les situacions que contenen elements o
suports matemàtics.

cb2

- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i
segura.

cb4

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista. cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Prendre decisions en els diferents nivells de la
vida comunitària valorant conjuntament els
interessos individuals i els del grup.

cb5

- Percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents
realitats i produccions del món de l’art i de la
cultura.

cb6
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- Aprendre dels altres i amb els altres. cb7
- Afirmar i defensar els drets propis i els dels altres. cb8
- Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i
negociar.

cb8

Disseny universal per a l’aprenentatge
Durant aquest curs es valoraran els apartats que proposa el DUA, i que es detallen a continuació:
I. Proporcionar múltiples maneres comprometre's

Pauta 7. Proporcionar oportunitats per a generar interès
7.1. Fomentar l'elecció individual i l'autonomia.
7.2. Potenciar la rellevància, el valor i l'autenticitat de la informació i les activitats.
7.3. Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions.

Pauta 8. Donar opcions per mantenir l'esforç i la persistència
8.1. Ressaltar la importància dels objectius.
8.2. Variar el nivell de dificultat dels recursos que s'ofereixen per aconseguir els reptes.
8.3. Impulsar la col·laboració i la comunicació.
8.4. Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l'esforç necessari per seguir aprenent.

Pauta 9. Donar opcions d'autoregulació
9.1. Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació.
9.2. Facilitar estratègies i habilitats de superació i d'autoregulació emocional.
9.3. Desenvolupar la reflexió en relació al propi progrés i l'autoavaluació. Alumnes

II. Proporcionar múltiples maneres de representació II

Pauta 1. Proporcionar diverses opcions per a la percepció Pa la
1.1. Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut
1.2. Oferir alternatives a la informació auditiva
1.3. Oferir alternatives a la informació visual

Pauta 2. Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
2.1. Clarificar el vocabulari i els símbols
2.2. Explicar la sintaxi i l'estructura dels elements presentats 5.
2.3. Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols
2.4. Promoure la comprensió dels continguts a través de diverses llengües i llenguatges
2.5. Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, video, so...)

Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió
3.1. Activar els coneixements previs. 6.
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3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees.
6.
3.3. Guiar el processament d'informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies
de pensament i d'acció.
3.4. Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges. la Alumnes informats i amb
recursos
III. Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió

Pauta 4. Proporcionar diverses opcions per a la interacció fisica
4.1. Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació.
4.2. Assegurar l'accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport.

Pauta 5. Oferir diverses opcions per a l'expressió i la comunicació
5.1. Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació.
5.2. Utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició.
5.3. Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica.

Pauta 6. Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives
6.1. Donar suport perquė l'alumne estableixi de manera realista els propis objectius. 6.2. Ajudar en
la planificació i el desenvolupament d'estratègies.
6.3. Proporcionar recursos i estrategies per gestionar la informació.
6.4. Oferir instruments per evidenciar el progrés la capacitat per autoavaluar-se.

13. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

13.1 Plans d'actuació i de suport. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● L'àrea de Plàstica no compta amb la possibilitat de desdoblar grups o fer agrupaments
flexibles. El plantejament que es fa per atendre a les diferències entre els i les alumnes és el
següent:

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves destreses i
habilitats en uns continguts i en d'altres.

● Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor,
es duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i
inductor de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà
la seva tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

13.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i les
possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o intervencions
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d’ensenyament més individualitzades, que prioritzin alguns objectius i continguts, que treballin més
especialment algunes habilitats, o alguns procediments, que utilitzin altres estratègies
metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els ritmes i els temps habituals per assolir els
objectius i assimilar els continguts, i també els criteris d’avaluació.
Dins la mateixa aula es podrien fer les adaptacions per mitjà de l’agrupament d’alumnes a partir de
les capacitats o dels nivells de coneixement; sempre, això sí, utilitzant una estratègia integradora i
de treball en grup.
El professor ha de tenir en compte aquestes peculiaritats individuals a l’hora de plantejar nous
continguts i proposar activitats en què l’alumnat, amb la col·laboració del professor o dels
companys, pugui desenvolupar-se i localitzar-hi els continguts apresos en els esquemes de
coneixement.
Si l’activitat sembla accessible a l’alumnat, aquest intentarà demostrar la seva capacitat, encara
que després surtin dificultats en les quals se l’haurà d’ajudar.
Els criteris d'avaluació dels alumnes diagnosticats com ANEE i NESE seran aplicats pel professor i
es farà en funció del nivell curricular de cada alumne. D'aquesta manera s'atenen a les necessitats
personals de cada alumne en concret.
Per atendre a aquestes diferents necessitats el professor mantindrà reunions amb l'orientador, per
obtenir informació i preparar materials, i l'informarà de tot el relacionat amb les ACIS d'aquests
alumnes, que li seran lliurades trimestralment.
En el cas que l'alumne no necessiti d'una adaptació curricular significativa, es programaran
activitats de reforç educatiu que possibilitin l'alumne l'assoliment dels objectius mínims de l'àrea.
Els criteris són:
● -Considerar la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al
desenvolupament de l'activitat constructiva de l'alumne.

● -Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

● -Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les
situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de alumne i en
possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels
aprenentatges desenvolupats.

● -Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada
alumne.
● -Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.
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13.3 ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES:

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:
1. Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la

violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir
presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb
mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en
quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu
estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

3. Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats educatives
especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

14. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

El departament d'Educació Plàstica i Visual proposa les següents activitats complementàries i
extraescolars, supeditades a l'aprovació en la CCP i la PGA, i a la programació i dates d'activitats
interessants per al departament que ens puguin arribar de museus i centres expositius com la
Fundació Yannick i Ben Jakober, el Museu Es Baluard, la Fundació La Caixa, el Casal Solleric, la
Fundació Pilar i Joan Miró, el Casal de Can Fondo, etc.

MATÈRIA CURS ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DATES

EDUCACIÓ
PLÀSTICA,
VISUAL I

AUDIOVIS
UAL I

1r

● Decoració del centre.
● Participació a concursos.
● SORTIDA: Visita a la Fundació Jakober d'Alcúdia.

Prevista per al 2n trimestre.
● Visita a exposicions: Depenent de la programació

dels diferents espais culturals, es pot programar la
visita a alguna exposició, si ho permeten les
condicions establertes per la comissió d'Activitats
Extraescolars.

(Es faran
durant tot el

curs)

15. Competències digitals.

CLASSROOM

Des de l'àrea de plàstica s’ha dissenyat una programació enfocada a donar resposta als reptes de
connexió amb l’assignatura des de casa. Així doncs, s’ha fet tot el possible per mantenir un estret
ús de les TAC a cada una de les sessions. S’han programat totes les activitats per a la realització

44



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

de les tasques.

VIDEOCONFERÈNCIES

Des de l'àrea de plàstica es promou la normativa per a la realització de les videoconferències:
L’ensenyament telemàtic suposa impartició de classes mitjançant videoconferències.
Aquest recull d’instruccions sobre com s’han d’utilitzar els aparells electrònics a l’hora de participar
en les videoconferències quedarà recollit al reglament del centre. No respectar aquestes
instruccions pot ser motiu de sanció per part del professorat si suposa un incompliment de
les normes de convivència del centre (punt 4, lletra i).
NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1. Puntualitat. L’alumne ha de connectar-se el dia i l’hora en què se l’ha convocat.
2. Telèfon mòbil. Ha d’estar desconnectat durant la videoconferència per evitar
distraccions.
3. Càmera. L’ús de la càmera oberta és obligatori en tot moment, no pots desconnectar-la, el
professor i els altres assistents han de ser visibles durant la videoconferència. En canvi, el
micròfon és recomanable que estigui desconnectat, i només activar-lo quan hagis de fer una
intervenció.
4. Protecció de dades i imatges. No pots captar, ni enregistrar, ni manipular imatges dels
professors ni dels companys. La protecció d’imatge i de dades és fonamental, no protegir-la et pot
dur conseqüències legals. La descàrrega, difusió, distribució o divulgació dels enregistraments de
les classes, així com compartir-les a les xarxes socials, suposarà una vulneració del dret
fonamental a la protecció de dades i el dret a la pròpia imatge i a la propietat intel·lectual. Aquests
usos estan prohibits, de tal manera que si no es respectessin, es poden exigir responsabilitats
legals aplicables a la persona infractora.
CONSELLS
- ÚS D’AURICULARS. Per evitar l'acoblament del micròfon.
- INDUMENTÀRIA. És una situació de comunicació formal, és convenient vestir-se com si anessis
a l’escola presencialment.
- AMBIENT NEUTRE. Vigiar el fons.
- EVITAR LA MULTITASCA. Centrar-se en la classe o conferència que estàs rebent.
- EVITAR L’EFECTE FOCAL. Mira a la càmera al parlar i a la pantalla quan parlen els companys.
- BONA IL·LUMINACIÓ. Evitem les persianes obertes darrera.
- CÀMERA A L’ALÇADA.
- SO AMBIENT. Millor en espais petits. Reduïm també el possible trànsit de persones.
- DEMANAR TORN DE PARAULA. Permet mantenir un cert ordre sobretot en trobades amb més
de tres persones.
- EXPRESSIÓ. El to de veu haurà de ser més alt, modular i vocalitzar una mica més.
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16. Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi sanitària
per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garanteixen el principi
d’equitat en l’educació. Així, es fa necessari prendre les mesures necessàries per tal de poder
garantir aquest principi.
Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix, en el punt 5, que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir, davant
els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats dels grups
següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes
de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir presencialment
al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de
protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà
seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via
telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la direcció
del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què l’alumne assoleixi els
objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com
ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si el
professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma
telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de l’alumne en
la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques amb la plataforma
Classroom.
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● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament
d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles s’especifica
objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i metodologia més
adient a les seves necessitats.

Signatures:

José María Alaminos García
(cap de departament)

Jaume Orejuela Salas
(professor)

Port d'Alcúdia, 30 de setembre de 2021
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Antiguitat al cos: 1991
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Composició del departament de Plàstica i repartiment de grups

Nom Càrrecs/coor
dinacions

Matèria Nivell/Grup

(etapa ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

José María

Alaminos García

Cap de
departament

Cap de
departament

1

Cotutoria 1r 1 0

Plàstica I 1r 2 8 (inclou
2 hores
de TAC)

Plàstica II 2n 1 3

Cotutor
Plàstica 4t 1 3

UEECO -
Taller de
Creació
Artística

UEECO 1 2

Jaume Orejuela

Salas Tutor
Plàstica I 1r 2 8 (inclou

2 hores
de TAC)

Tutoria 1rC 1 3

Plàstica II 3r 1 3

Plàstica II 3r PMAR 1 2

Reunions de

departament

divendres, de 12:15 a 13:10 h
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1. Seqüenciació de continguts.

La següent seqüenciació de continguts es basa en l’annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig,
pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB
núm. 73, de 16 de maig de 2015):

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Continguts
Elements configuradors de la imatge.
Experimentació amb les variació del punt, la línia i el pla.
Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia, color,
textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
Experimentació amb les mescles additives i substractives del color dels colors primaris. Creació
de composicions harmòniques i contrastades experimentant amb els colors anàlegs i
complementaris.
Colors llum i colors pigment per expressar sensacions en composicions senzilles (el clarobscur,
les composicions abstractes, les composicions volumètriques, etc.).
Diferents tipus de textures i les seves capacitats expressives. Diferents tècniques de producció
de textures (frottage, plegat, tallat, etc.).
Introducció a la diversitat de mètodes creatius per aplicar-los en el disseny i les arts plàstiques.
Proposta escrita dels projectes artístics.
Creació de composicions graficoplàstiques. Apreciació i valoració del patrimoni artístic i cultural
de les Illes Balears. Respecte per les obres dels companys i per les formes d’expressió diferents
de la nostra. Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com l’esbós, dibuixos
esquemàtics, mimètics, etc.
Utilització dels diferents mitjans d’expressió graficoplàstica (llapis de grafit, retoladors, pastels,
ceres, guix, carbonet, tinta, pinzell, pintures al tremp, collage, etc.) i dels diferents tipus de
suports (paper, fusta, cartró, etc.).

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Continguts
Identificació de les causes per les quals es produeixen les il·lusions òptiques. Factors i elements
que hi intervenen.
Introducció a les lleis visuals de la Gestalt i aplicació d’aquests coneixements en l’elaboració
d’obres pròpies.
Significant i significat en les obres visuals.
Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com ara esbossos, dibuixos esquemàtics,
mimètics, etc.
Identificació i creació de símbols i icones.
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Anàlisi d’imatges valorant-ne els elements significatius i fent-ne una lectura objectiva (descriptiva)
i subjectiva (interpretació del significat).
Introducció a la composició fotogràfica i aplicació dels seus fonaments en la realització d’obres
pròpies.
Creació de còmics fent un ús creatiu dels recursos estilístics propis d’aquest llenguatge visual
amb una finalitat expressiva i comunicativa.
Experimentació i ús de la imatge en moviment per a la creació d’animacions.
Identificació dels diferents elements de la comunicació visual.
Utilització correcta dels elements que intervenen en la comunicació audiovisual.
Experimentació de tot el procés de la creació en el llenguatge audiovisual (guió, guió il·lustrat,
etc.) i valoració objectiva dels resultats obtinguts.
Publicitat i els seus recursos visuals. Identificació i experimentació dels recursos visuals emprats
en la producció de publicitat.
Anàlisi del llenguatge cinematogràfic i interès per la seva funció expressiva i el reconeixement de
la funció que aquest art té en el nostres dies.
Utilització de les eines digitals per realitzar projectes de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC

Continguts
Entendre, identificar i traçar els elements geomètrics bàsics.
Ús de les eines pròpies del dibuix tècnic de forma correcta (llapis portamines, escaire, cartabó,
compàs, etc.).
Representació tècnica de triangles i quadrilàters: punts i rectes característics, propietats
geomètriques i matemàtiques i construccions més habituals.
Estudi i representació tècnica de les diferents formes poligonals regulars.
Representació de corbes tècniques i còniques i aplicació de tangències.
Creació de composicions amb finalitats estètiques mitjançant mòduls.
Representació de volum amb els diferents sistemes de representació: sistema dièdric, sistema
axonomètric i perspectiva cònica de manera bàsica.

2. Objectius

Objectius específics de l'àrea.

Els objectius que han de desenvolupar els alumnes de l’assignatura d’educació plàstica, visual i
audiovisual en l’etapa d’educació secundària obligatòria són els següents:

1. Observar, percebre, comprendre i interpretar críticament la comunicació mitjançant les imatges i
les formes del seu entorn natural i cultural, així com ser sensibles envers les seves qualitats
evocadores, simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals.
2. Apreciar els valors culturals i estètics i identificar-ne, interpretar-ne i valorar-ne els continguts;
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entendre’ls com a part de la diversitat cultural i contribuir al seu respecte, conservació i millora.
3. Interpretar les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges i cercar la manera
personal i expressiva més adequada per comunicar les troballes obtingudes amb el signe, el color
i l’espai. La interpretació correcta de la comunicació publicitària.
4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge
personal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic amb
la finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació.
5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees i contribuir
a la comunicació, la reflexió crítica i el respecte.
6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques
plàstiques i visuals i les tecnologies de la informació i la comunicació, i valorar l’esforç de
superació que comporta el procés creatiu.
7. Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la
representació de les qualitats de les superfícies i el detall, de manera que siguin eficaços per a la
comunicació volguda.
8. Planificar i reflexionar, de forma individual i cooperativa, sobre el procés de realització d’un
objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final de cada fase, l’estat de
consecució.
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptar actituds de
flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant
discriminacions o estigmes personals o socials.
10. Contribuir activament al coneixement, el respecte, la conservació, la divulgació i la millora del
patrimoni europeu, espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a senyal
d’identitat pròpia.
11. Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa,
conservació i desenvolupament i acceptar la convivència amb valors artístics propis d’altres
cultures que coexisteixen amb la nostra per fer de la diversitat un valor enriquidor i integrador.
12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica
diferents de la pròpia i de les formes dominants a l’entorn; superar estereotips i
convencionalismes, i elaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin als alumnes actuar
amb iniciativa responsable.
13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen el
comportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els
processos comunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en
l’expressió d’idees mitjançant els missatges visuals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – 2n ESO – 2n PMAR - 3r
ESO – 3r ESO PMAR

1. Reforçar els mecanismes de percepció visual.
2. Indagar sobre els mitjans de comunicació visual i analitzar-ne els elements, a fi d’augmentar el
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potencial comunicatiu.
3. Descobrir les imatges i analitzar-ne els valors per arribar a expressar-se de manera creativa.
4. Utilitzar el llenguatge graficoplàstic com a mitjà i fi per expressar idees i fantasies.
5. Percebre els símbols i signes de l’entorn.
6. Analitzar diferents imatges publicitàries.
7. Reconèixer el disseny com la recerca de bellesa i utilitat.
8. Experimentar amb la mescla subtractiva dels colors pigment.
9. Conèixer les possibilitats expressives i emotives del color en el camp de la producció d’obres
artístiques.
10. Descriure tot tipus d’objectes i situacions reals i imaginades amb el color.
11. Observar com la llum natural afecta la percepció que tenim dels objectes i l’aparença del seu
color.
12. Identificar i valorar les textures com una cosa consubstancial a la forma.
13. Ser conscient que les imatges es perceben a través d’un conjunt d’elements gràfics
organitzats.
14. Experimentar amb les diferents lleis que poden donar origen a una composició.
15. Comprendre la importància que té la simetria dins d’una composició.
16. Aprendre a diferenciar els elements més significatius dins d’una composició.
17. Comprendre la relació conceptual i emotiva que es dóna entre la forma i el tractament de la
llum i el color dins d’una composició.
18. Explorar i analitzar diferents esquemes compositius en les obres d’art.
19. Explorar i analitzar com són els nuclis d’atracció visual en les produccions artístiques.
20. Conèixer l’elaboració de figures mitjançant el dibuix tècnic.
21. Representar figures tridimensionals projectant-les en els plans segons les perspectives
dièdrica, cavallera i axonomètrica.
22. Conèixer els recursos informàtics necessaris per a la manipulació d’imatges.
23. Aplicar les noves tecnologies en la creació d’imatges.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques.

1. Partir del coneixement i experiències prèvies dels alumnes.

● 1.- Detectar el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'alumne en alguns coneixements i
capacitats bàsiques abans d'enfrontar-se als nous continguts.

● 2.- Situar l'activitat educativa en funció de les necessitats particulars de cada alumne,
reformant, en alguns casos, aquells continguts que han estat apresos incorrectament i
modificant o ampliant, en altres, els coneixements d'aplicació d'un contingut.

● 3.- Explorar les idees prèvies que l'alumne té en relació amb la forma de captar la realitat
visual i conèixer en quin grau ha superat una apreciació simplista de la realitat, que es
concreta en l'estereotipus visual i en la realització d'imatges no interioritzades, i poder, així,
introduir plantejaments que afavoreixin i activin el pensament inductiu.
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● 4.- Fer periòdicament partícip l'alumne de quins són els avenços assolits i també de quines
idees no s'han consolidat adequadament.

2. La motivació de l'alumne/a.

● 1.- Afavorir la socialització i la convivència partint del fet acceptat de la diversitat. L'interès i
actitud favorable de l'alumne cap a l'aprenentatge seran fonamentals per a que aquest
realitzi la construcció de coneixements. Un factor determinant en la motivació i implicació
de l'alumne és la interrelació professor alumne, no només des del punt de vista pedagògic,
sinó també des de l'afectiu i social.

● 2.- Proposar, partint de les peculiaritats individuals, activitats en les quals l'alumne pugui
manejar-s'hi i ubicar els continguts apresos en els seus esquemes de coneixement;
activitats que siguin clarament accessibles a l'alumne, suscitant el desig de demostrar les
seves capacitats, contenint, no obstant, punts la dificultat dels quals sorgeixi durant el
procés.

● 3.- Plantejar activitats variades que recollissin els diferents interessos de l'alumne i, al
mateix temps, despertin la seva curiositat per conèixer els distints aspectes de l'àmbit de la
visualitat o de l'activitat gràficoplàstica, tenint en compte la incidència del medi per al
desenvolupament de les activitats i el seu valor motivacional en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

● 4.- Valorar el treball de l'alumne com a únic i original, estimulant-lo a superar les dificultats i
a seguir avançant en el procés d'aprenentatge; facilitar-li la reflexió sobre allò realitzat,
sobre el que ha après, i l'anàlisi de les dificultats amb que s'ha trobat; i promovent en
l'alumne/a una actitud de recerca i d'inconformisme valorant el procés i el treball sobre el
resultat.

3. La interacció dins l'aula.

● 1.- Preveure situacions en les que l'alumne treballi de manera individual amb activitats que
es desenvolupin en el marc del treball en grup; per afavorir una adequada relació del
professor amb cada alumne i dels alumnes entre sí.

● 2.- Propiciar la confrontació creativa de diferents resultats i l'intercanvi d'experiències amb
activitats col·lectives que permetran l'alumne conèixer les realitats diferents dels companys
i aprendre a valorar aquestes aportacions de manera positiva.

4. Equilibri entre la dimensió pràctica i conceptual de l'àrea.

● 1.- Proporcionar a l'alumne experiències que li permetin millorar el coneixement de les
pròpies actituds, expectatives i motivacions a fi de contribuir a la seva formació i ajudar-lo a
l'elaboració del seu projecte de futur.

● 2.- Ajudar l'alumne a orientar-se en una sèrie d'activitats que es realitzin en l'àmbit de la
visualitat, proporcionant-li instruments que li permetin relacionar-se autònoma i críticament
amb l'entorn, a través d'experiències que el mateix entorn li proporcioni i d'accions
exercides sobre el mateix, és a dir, "el veure" i "el fer", sempre combinant la dimensió
pràctica dels continguts amb la vessant conceptual dels mateixos.
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● 3.- Propiciar una comprensió dels continguts dels llenguatges visuals i plàstics
eminentment pràctica, que permeti la construcció d'aprenentatges funcionals i significatius,
dedicant el temps necessari als procediments d'expressió visual i plàstica adequats per a
que arribin a assimilar-se els continguts treballs, sense que això suposi plantejar l'àrea com
alguna cosa essencialment manual. Les activitats procedimentals, no seran en sí mateixes
l'objectiu bàsic de l'assignatura, sinó una de les vies d'accés a la comprensió i gaudiment
de la realitat visual i per interioritzar fets i conceptes.

5. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves
destreses i habilitats en uns continguts i en d'altres.

Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor, es
duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i inductor
de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà la seva
tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

-Considerarem la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al desenvolupament
de l'activitat constructiva de l'alumne.

-Partirem del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

-Orientarem la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les situacions d'aprenentatge i
desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

connectaran amb els coneixements previs de alumne i en possibilitaran la construcció autònoma
d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

-Cercarem formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada alumne.
-Fomentarem el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

-METODOLOGIA DINS L'AULA

L'àrea d'Educació Plàstica i Visual consta d'una part teòrica i una part pràctica. Cada unitat
didàctica serà tractada dins l'aula mitjançant la lectura per part dels alumnes i de l'explicació per
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part del professor, afavorint la comunicació i la participació de l'alumnat.

Partint dels continguts tractats, els alumnes hauran de realitzar una sèrie d'activitats
seleccionades pel professor, que pretenen afavorir l'aprenentatge constructiu i funcional. El
professor explicarà cada un dels exercicis proposats, explicant també quins seran els criteris
d'avaluació en cada cas. L'elaboració de cada exercici constarà d'un procés d'observació, de
reflexió, i finalment, de producció. Aquestes activitats es realitzaran a classe, a fi de què l'alumnat
pugui comptar amb l'assessorament per part del professor i es lliuraran segons la data establerta
pel mateix. Els alumnes que necessitin més temps, per haver faltat a classe per motius justificats,
podran acabar-les a casa, si el professor així ho considera. També es podran encomanar treballs
per realitzar a casa.

Els recursos utilitzats pel professor, a més dels llibres de text, seran la pissarra, el projector de
diapositives, l'ordinador i el canó de projecció, llibres d'art o relacionats amb les diferents unitats
didàctiques, etc.

El paper del professor dins l'aula ha de tenir una funció de motivació, assessorament, orientació i
per afavorir la reflexió.

D'altra banda, el que s'espera dels alumnes és la participació en les activitats proposades, la
realització de les tasques i la participació dins el procés d'autoavaluació.

-PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS

El primer dia de classe, amb cada grup es farà la presentació del curs a l'alumnat. Aquesta
presentació es durà a terme a través d'un full confeccionat pel departament que es repartirà a tot
l'alumnat de l'assignatura i que constarà de les següents parts:

● Introducció. Dins aquest apartat hi trobarem la temporització dels continguts del curs per
avaluacions.

● Avaluació i qualificació. Consta d'una explicació de com seran avaluats els alumnes
(mitjançant proves, làmines i treball diari) i quin percentatges equivalen a les diferents parts
avaluades.

● Recursos i material necessari. Quins llibres de text, i altres materials, es faran servir, i
quins materials graficoplàstics necessitaran al llarg del curs.

● Activitats complementàries. Possibles sortides i participació en activitats del centre i
relacionades amb la matèria.

-AVALUACIÓ INICIAL

Una vegada feta la presentació del curs, l'alumnat procedirà a la realització d'una prova inicial
confeccionada pel departament. Aquesta prova consisteix en una sèrie de preguntes i activitats
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que serviran al professorat com a eina per a saber el nivell dels alumnes, quins coneixements
tenen sobre conceptes importants de l'assignatura, capacitat de raonament i aptituds artístiques.
Aquesta prova servirà com a punt de partida per elaborar els informes de l'avaluació inicial.

-MESURES PER MILLORAR LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL.

Tot i que l'àrea d'Educació Plàstica i Visual té un caire eminentment pràctic, es considera
essencial recolzar l'objectiu de millorar la correcció ortogràfica i gramatical de l'alumne, eina
indispensable en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, l'ús adequat del llenguatge es
tendrà en compte a l'hora de realitzar les proves escrites i els treballs, i es valorarà la correcta
utilització del llenguatge oral a les participacions dins l'aula per part de l'alumnat.

-MESURES PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA.

Pels mateixos motius que s'expressen a l'apartat anterior, des de l'àrea d'Educació Plàstica i
Visual s'afavoriran els hàbits de lectura. Quan s'escaigui, cada unitat didàctica serà llegida a
classe per l'alumnat, que després haurà de realitzar una breu explicació pública d'allò que ha llegit,
què ha entès i què ens volen transmetre.

Es proposen també lectures d'història de l'art i sobre grans artistes i tècniques artístiques, així
com la recerca d'informació per a la realització dels treballs escrits, amb la qual cosa es pretén
fomentar l'hàbit de lectura.

-TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS.

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes transversals, afavorint la

cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.

En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
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relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.
Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.
És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendrà en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenent a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.
Tendrà en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.
L'educació per la pau.
Serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un pacifisme neutre, ni irat,
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sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat, limitada per la llibertat dels
altres.
L'educació per a la salut
L’educació per a la salut, aquesta s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i
social, sense oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà
especial incidència en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.
L'educació sexual
ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar conductes sexistes tant en
els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així com a assumir pautes de
conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.
L’educació viària
s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es deriven de
l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la ciència.
L’educació per la construcció europea
s’entendrà com la integració dins una entitat major, bàsicament econòmica i política, però també
social i cultural, dels diferents països i estats que configuren la Comunitat Europea, valorant i
respectant totes les nacionalitats i diferències culturals de les diverses comunitats que la integren.
Es proposarà no una globalització cultural homogènia, sinó promoure uns valors socials, morals i
cívics comuns, i a partir del coneixement de les diferents cultures que conviuen dins aquesta
comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.
L’educació per la democràcia
el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al coneixement i a la comprensió

del funcionament de les societats democràtiques, des del marc més pròxim del nostre entorn,
passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per promoure una actitud respectuosa i
participativa envers el sistema democràtic. Aquest comportament democràtic s’analitzarà i
observarà especialment a través dels mitjans de comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran
aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

4. Unitats didàctiques.

1.- Les unitats didàctiques són conformades integrant elements dels distints blocs temàtics del
currículum oficial.
Aquests blocs posseeixen una dimensió analítica per al professor i no es transmeten d'aquesta
forma a l'alumne, ja que es faria difícil encaminar la construcció d'aprenentatges significatius
d'aquesta manera.
2.- Es proposen, en les unitats, activitats dirigides a l'adquisició de continguts procedimentals
relacionats amb destreses intel·lectuals, de manera que l'alumne analitzi, interpreti, estableixi
relacions i expressi valoracions crítiques sobre la realitat plàstica i visual, i arribi a conformar els
seus propis conceptes i principis explicatius.
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5. Criteris per al disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

1.- Proporcionar a l'alumne l'oportunitat d'avançar per sí mateix, amb autonomia, de manera que
pugui transferir i aplicar els coneixements adquirits a certes situacions de la realitat.

2.- Constituir la resposta als continguts, de manera que puguin ser interpretats i reflectits en nivells
distints

d'aprofundiment, alhora que, partint d'uns objectius concrets, propiciïn l'atenció a la diversitat
considerant les distintes capacitats i interessos dels alumnes.

3.- Tenir com a destí fonamental la interacció amb l'entorn immediat de l'alumne, tant en el cas
d'aquelles que es desenvolupin dins l'aula, com les que es duguin a terme fora del centre, en llocs
relacionats amb l'entorn natural o urbà de l'alumne.

4.- Estimular la creativitat i l'expressivitat de l'alumne i li permetin anar adquirint seguretat en les
pròpies possibilitats expressives. La repercussió de l'entorn en el desenvolupament d'aptituds
creadores conduirà a plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva
motivacional, proporcionant dades i materials sobre els que l'alumne pugui construir un pensament
divergent i dins un clima propici de llibertat i espontaneïtat que afavoreixi la iniciativa personal i
respecti l'autonomia expressiva.

5.- Estimular, també, la imaginació i la fantasia, així com evocar imatges des del record, a través
d'un plantejament lúdic, afavorint el descobriment del món interior, la visualització d'imatges, la
fluïdesa i flexibilitat d'idees i l'expressió espontània, i permetre alhora explorar noves experiències.
La utilització de models inductors com estratègia creativa proporcionarà suggeriments punts
inicials per a que l'alumne introdueixi innovacions en base a una finalitat concreta, ja sigui estètica
o funcional i permetran induir-lo a rompre motlles convencionals i a superar respostes
estereotipades, alhora que emfasitzaran les possibilitats creatives, des de les expressions més
subjectives fins a les més objectives.

6.- Tenir en compte l'aportació del grup: activitats en petit o gran grup que permetin l'alumne el seu
enriquiment i al mateix temps la seva adaptació i integració social; i si es proposen no només des
de la nostra àrea, sinó també en connexió amb altres, li proporcionaran l'oportunitat d'integrar els
coneixements adquirits en relació amb altres disciplines.

7.- Estar en funció de les distintes finalitats que es persegueixin en cada moment:

a) Activitats de coneixements previs que permetin conèixer les idees, opinions, encerts i errors
conceptuals, procedimentals o actitudinals de l'alumne sobre els continguts que hauran de
desenvolupar-se;

b) Activitats de desenvolupament i consolidació que permetin a l'alumne conèixer i desenvolupar
els nous conceptes, procediments o actituds, així com la possibilitat de contrastar les idees noves
amb les prèvies i aplicar els nous aprenentatges. En aquest tipus d'activitats es planteja la següent
seqüència operativa, ordre que admetrà variants lògiques sempre i quan no afecti a la intenció
estructural de la unitat didàctica: 1. En una primera fase, proposar activitats en les que l'alumne/a
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observi, reflexioni i analitzi, partint de la pròpia intuïció i experiències anteriors; 2. En una segona
etapa, establir activitats en un marc conceptual suggerint criteris i opcions interpretatives, d'acord
amb uns continguts específics; 3. En tercer lloc, formular activitats que donin lloc a
l'experimentació de materials i tècniques per part de l'alumne; i, 4. Finalment, s'arriba a una
valoració crítica de les obres produïdes mitjançant activitats en les que els alumnes ofereixin
diferents punts de vista i argumentacions, a l'objecte d'enriquir l'experiència mitjançant la posta en
comú;

c) Activitats de reforç, per l'alumne que no hagi assolit els coneixements treballats;

d) Activitats d'ampliació que, malgrat no ser imprescindibles en el procés
d'ensenyament-aprenentatge però sí aconsellables, permetin continuar construint coneixements a
l'alumne que hagi realitzat de manera satisfactòria les activitats de desenvolupament i consolidació
proposades.

6. Relació amb altres àrees.

1.- Per a que el procés d'ensenyament-aprenentatge s'enfoqui d'una forma interdisciplinar és
important valorar el desenvolupament de les capacitats que poden ser comunes en les distintes
àrees. Dites capacitats parteixen, en gran part, de les dues línies sobre les que es fonamenta
l'àrea d'Educació Plàstica i Visual: la de "saber veure" i la de "saber fer", és a dir, l'activitat
perceptiva i l'operativa. Ja que són múltiples les possibles relacions entre la nostra i la resta
d'àrees, convindrà estimular l'interès de l'alumne mitjançant qüestions la resolució de les quals
necessiti la confluència de diverses disciplines.

2.- Per planificar les possibles connexions amb altres àrees, es determinaran els paral·lelismes
atenint als "continguts comuns" següents:

a) El llenguatge, atenint als diferents canals de comunicació, les seves finalitats, així com la
interacció dels distints llenguatges verbals i no verbals, i tenint en compte la seva repercussió en
cada una de les àrees. Es poden establir relacions amb les àrees de Música, Educació Física,
Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

b) Els elements configuradors del missatge visual, ja sigui com conceptes independents, com
elements integrats evocadors d'un significat, o bé per la seva implicació històrica, geogràfica i
social; per exemple la llum i el color. Es poden establir relacions amb les àrees de Ciències de la
Natura, Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

c) Els medis d'expressió i comunicació objectiva, com el dibuix geomètric i els sistemes projectius.
Es poden establir relacions amb les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.; i,

d) Les tècniques i instruments, a través de les destreses manuals a desenvolupar en les formes
d'expressió comunes o específiques utilitzades en cada disciplina. Es poden establir relacions amb
les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.

3.- Considerant que cada àrea té unes característiques conceptuals i metodològiques pròpies, la
pluralitat de visions es realitzaria de maneres diverses i amb fins i objectius diferents, per la qual
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cosa, no es poden utilitzar unes regles fixes per al seu desenvolupament.

7- Materials i recursos didàctics.

-LLIBRES DE TEXT.

Durant el present curs, hem optat per preparar un dossier de teoria fotocopiada per a cada nivell,
que faran les funcions de llibres de text.
1r ESO:

● Quadern de teoria, dissenyat pel Departament de Dibuix de l'IES Port d'Alcúdia.

-MATERIALS

-Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO hauran de dur els següents materials:
● Bloc de dibuix de paper Basik, format A4+, microperforat i sense requadre.

● Quadern d'apunts, format A5, quadriculat.

● Carpeta amb gomes, format A4+, per guardar el bloc, els apunts i altres materials.

● 2 fundes de plàstic format foli.

● Material bàsic per a la realització de cada una de les activitats (llapis de grafit, llapis de
colors, ceres, retolador de punta fina negre, retoladors de colors, pintures al tremp, pinzells,
regle, escaire, cartabó, compàs, tisores, goma d’enganxar de barra...).

-MATERIAL ADAPTAT

Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials utilitzaran els mateixos quaderns de teoria
que la resta d'alumnes, si és possible. Sinó, se'ls confeccionarà un quadern del nivell adaptat a les
seves necessitats. El professor aplicarà els criteris d'avaluació que cregui convenients adaptats a
cada alumne, per afavorir l'aprenentatge de manera personalitzada en cada cas i segons les
necessitats de cada alumne.

En cas que el professor ho cregui convenient, es podrà utilitzar material de l'àrea obtingut de
llibres de text d'Educació Primària.

-RECURSOS.

A part de les hores de què disposam i de les estratègies i activitats d’ensenyament/aprenentatge
que utilitzam, hi ha uns altres elements importantíssims dins l’elaboració de les programacions que
afecten directament la consecució dels objectius; aquests elements són l’espai i els materials.
És indispensable tenir una aula taller adequada, atès el caràcter fonamentalment experimental de

l’àrea i la diversitat de tècniques que l’alumnat ha de conèixer i de materials que ha de manipular.
Seria també molt convenient disposar d’una habitació annexa per treballar amb grups reduïts
activitats concretes del món de la fotografia, la informàtica, el muntatge audiovisual, etc.
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És aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris molt complets de material, amb la finalitat
que tenguin una informació directa de tots els materials possibles. Es pretén, d’aquesta manera,
facilitar les experiències d’investigació tant amb nous materials com amb altres que ja estan en
desús (diaris, revistes, fotografies, cartons, teles, filferros, plàstics, caixes i, fins i tot, materials
recollits de la natura com fulles, pinyes, branques, arenes, etc.)
És aconsellable també l’aprenentatge de la navegació en documents world wide web, com també
la millora de la formació sobre sistemes de recerca que permetin localitzar documents sobre els
quals es pugui aprendre més sobre la matèria. Observam aquest punt en l’àmbit docent en un
primer estadi per després expandir-lo a l’alumnat com a manera de recerca i localització de
material bibliogràfic a través d’Internet.

Voldríem aquí donar una especial importància a la biblioteca d’aula, quasi sempre inexistent a les
aules de dibuix. Es fa necessari fer consultes moltes vegades quan s’està immers dins el propi
treball i és, per tant, aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris (bibliografia, revistes,
diaris, còmics, llibres de fotografia, objectes, etc.) molt complets de material, amb la finalitat que
tenguin una informació directa de tot el que els envolta dins el camp de la comunicació visual.

En aquests moments, comptam amb els següents recursos:
-Aula-taller amb piques.
-Prestatgeries per emmagatzemament de materials i treballs.
-Canó projector de vídeo.
-Projector de diapositives.
-Projector de transparències.
-Col·lecció de diapositives.
-Talladora de porexpan.
-Tòrcul de gravat calcogràfic.
-Forn de ceràmica.
-Biblioteca d'aula.
-Fons de material bibliogràfic a la biblioteca del centre.
-Equip fotogràfic (càmera amb dos objectius).
-Focus d'il·luminació amb trípode.
-Cavallets senzills.
-Cavallets amb rodes.
-Aerògraf amb compressor.
-Maletí de sòlids de fusta.
-Maletí de peces metàl·liques.
-Maletí de sòlids de plàstic.
-Capses de gúbies.
-Punxons.
-Tronetes de modelatge.
-Eines de modelatge.
-Corrons de gravat en relleu.
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8. Temporització.

-TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS DE 2n ESO i 3r ESO.  EPVA II
Temporització continguts nuclears CURS 2n/3r ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
UD 0: Presentacions, mesures de
seguretat, presentació de la
matèria, pla digital. BLOC 2 - UD04: Instruments del

dibuix tècnic. BLOC 3 - UD08: Pop art. Disseny.BLOC 1 - UD01: El Renaixement.
El retrat i l’autoretrat.
BLOC 1 - UD02: Impressionisme i
postimpressionime.

BLOC 2 - UD05: Construccions
bàsiques del dibuix tècnic.

BLOC 3 - UD09: Sketchup: feim
una escultura 3D.

BLOC 1 - UD03: Surrealisme. el
fotomuntatge.

BLOC 2 - UD06: Circumferències
i cercles. Polígons regulars.

BLOC 4 - UD10: Photoshop.
Tractament de la imatge.
BLOC 4 - UD11: Perspectiva. La
fotografia.
BLOC 4 - UD12: Stopmotion.

9. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Els continguts de l'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II de 2n/3rESO estan repartits en 9
unitats didàctiques.
CONTINGUTS – 2ESO + 2PMAR - 3 ESO + 3PMAR

Els continguts de l'àrea d'educació visual i plàstica de 3r d'ESO estan repartits en 9 unitats
didàctiques.

Unitat Didàctica 1: El llenguatge visual.

● El llenguatge visual.
- La imatge com a signe i símbol.

● La comunicació visual.
- Elements de la comunicació visual.
- Finalitats de la comunicació visual.

● El llenguatge visual en l’art.
- La comunicació tradicional.
- Les imatges sorprenents.

Unitat didàctica 2: La publicitat.

● La publicitat.
- Elements de la publicitat.
- Marca, anagrama i logotip.
- Els mitjans de comunicació.

● El disseny.
- La finalitat del disseny.
- El procés del disseny.
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- Tipus de disseny.
● El llenguatge visual en l’art.

- La comunicació tradicional.
- Les imatges sorprenents.

Unitat didàctica 3: El color en la pintura.

● El color en la pintura.
- Els colors primaris i els colors secundaris.
- Els colors terciaris.
- Els colors terra.
- La percepció del color.

● L’expressivitat del color.
- El contrast i l’harmonia.
- El color i les emocions.
- El color i la comunicació.
- El color i el seu simbolisme.

● El llenguatge visual en l’art.
- Els miniaturistes i el color.
- El color en els moviments artístics, de la Prehistòria a l'art actual.

Unitat didàctica 4: La llum.

● Les característiques de la llum.
- La llum natural i la llum artificial.
- La qualitat de la llum. Llum dura i llum suau o difusa.
- La direcció de la llum. Llum frontal, zenital, lateral i contrallum.

● L’expressivitat de la llum.
- La llum en el dibuix i en la pintura. Zones de llum (brillantor, penombra i llum reflectida) i

d’ombra (pròpia i projectada).
- La llum en l’escultura i en l’arquitectura.
- La llum en el cine i en la fotografia (efectes visuals).

● La llum en l’art.
- El cine negre.
- Anàlisi de pel·lícules en blanc i negre i la utilització de la llum per donar més dramatisme a la

pel·lícula.
- La llum en les catedrals gòtiques (vitralls).

Unitat didàctica 5: La textura.

● La percepció de la textura.
- La textura tàctil i la textura visual.
- La textura natural i la textura artificial.

● La representació de la textura.
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- La textura orgànica i la textura geomètrica.
- La textura natural i la textura artificial.

- La creació de textures. Textures visuals (estampat i fregat) i textures tàctils (escultura i
arquitectura).
● La textura en l’art.

- El moviment amb textures geomètriques. L'Op Art.
- Les textures originals sobre llenç. L'Art Brut.

Unitat didàctica 6: La composició.

● Elements de la composició.
- El format: quadrat, rectangular, circular, ovalat…
- L’equilibri i el pes visual.
- La direcció de lectura i les sensacions suggerides.
- El ritme: uniforme, altern, creixent o decreixent.

● Modes de composició.
- Els esquemes compositius: triangular, diagonal, la L, i en creu.
- Simetria: axial i radial.
- Lleis de la composició: llei de masses, llei de terços.

● La composició en l’art.
- Ritmes compositius a obres mestres de la història de l'art.

Unitat didàctica 7: Dibuix tècnic.

● Divisió d’angles i traçat de tangents.
- Divisió d’un angle en un nombre de parts iguals.
- Traçat d’una tangent a una circumferència des d’un punt exterior.
- Traçat d’una circumferència tangent als costats d’un angle i un triangle.

● Polígons.
- Polígons regulars conegut el costat.
- Polígons regulars conegut el radi de la circumferència circumscrita.
- Polígons estrellats.

● Estructures modulars.
- Mòduls i xarxes en l’entorn.
- Repetició i ritme: concepte de mòdul.
- Xarxes modulars simples i complexes.

● Traçats de corbes.
- Traçat d’una espiral de tres centres.
- Traçat d’una espiral de sis centres.
- Traçat d’un oval del qual coneixem l’eix major i la separació de centres.
- Enllaç de punts amb arcs.

● El dibuix tècnic en l’art.
- L’evolució del dibuix tècnic en la història de l'art.
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- El dibuix tècnic en la plàstica moderna.

Unitat didàctica 8: Sistemes de projecció.

● La projecció geomètrica (ortogonal i obliqua).
- El sistema dièdric.
- Fonaments del sistema dièdric.

● La projecció axonomètrica.
- Tipus de projecció axonomètrica. Projecció isomètrica i dimètrica.
- La projecció isomètrica.
- La perspectiva cavallera.

● Els sistemes de projecció en l’art.
- El constructivisme i la representació. Anàlisi del quadre El filòsof, de Liubov Popova.
- Les perspectives artístiques irregulars. Anàlisi del quadre Fàbrica de l’Horta de l’Ebre, de Pablo

Picasso.
- Anàlisi de la Casa Schröeder, de Gerrit Thomas Rietveld.
- Anàlisi del quadre Estructura ambigua, de Yvarel.

Unitat didàctica 9: Les noves tecnologies.

● La tecnologia digital.
- L’ordinador. Maquinari (processament de dades i perifèrics) i programari.
- La càmera digital (fotogràfica i de vídeo).
- El programari.
- L’escàner.

● La imatge digital.
- Les imatges de mapes de bits. Resolució i profunditat de color.
- Les imatges vectorials.
- El tractament d’imatges.

● Les noves tecnologies en l’art.
- Les vídeoinstal·lacions digitals.

- La infografia en el cine. Anàlisi d'escenes de la pel·lícula Tron, de Walt Disney, la primera
pel·lícula produïda amb tecnologia digital.

10. Avaluació.

10.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable
(seleccionar i remarcar els mínims en negreta) en negreta els essencials.

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar els elements configuradors de la imatge.
1.1. Identifica i valora la importància del punt, la línia i el pla i analitza de manera oral i
escrita imatges i produccions graficoplàstiques pròpies i alienes.

24



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

2. Experimentar amb les variacions formals del punt, el pla i la línia.
2.1. Analitza els ritmes lineals mitjançant l’observació d’elements orgànics, en el paisatge, els
objectes i composicions artístiques i els empra com a inspiració en creacions graficoplàstiques.
2.2. Experimenta amb el punt, la línia i el pla amb el concepte de ritme i els aplica de forma
lliure i espontània.
2.3. Experimenta amb el valor expressiu de la línia i el punt i les seves possibilitats tonals i aplica
diferents graus de duresa, diferents posicions del llapis de grafit o de color (tombat o vertical) i la
pressió exercida en l’aplicació en composicions a mà alçada, estructurades geomètricament o
més lliures i espontànies.
3. Expressar emocions utilitzant diferents elements configuradors i recursos gràfics: línia, punts,
colors, textures i clarobscurs.
3.1. Elabora composicions que transmeten emocions bàsiques (calma, violència, llibertat,
opressió, alegria, tristesa, etc.) utilitzant diferents recursos gràfics en cada cas
(clarobscur, línies, punts, textures, colors...).
4. Identificar i aplicar els conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
4.1. Analitza, identifica i explica oralment, per escrit i gràficament l’esquema compositiu bàsic
d’obres d’art i obres pròpies atenent els conceptes d’equilibri, proporció i ritme.
4.2. Elabora composicions bàsiques amb diferents tècniques segons les propostes establertes
per escrit.
4.3. Elabora composicions modulars amb diferents procediments graficoplàstics en
aplicacions en disseny tèxtil, ornamental, arquitectònic o decoratiu.
4.4. Representa objectes aïllats i agrupats del natural o de l’entorn immediat i els proporciona en
relació amb les seves característiques formals i amb el seu entorn.
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.
8. Conèixer i aplicar els mètodes creatius graficoplàstics aplicats a processos d’arts plàstiques i
disseny.
8.1. Crea composicions aplicant processos creatius senzills mitjançant propostes per
escrit i s’ajusta als objectius finals.
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8.2. Coneix i aplica mètodes creatius per elaborar disseny gràfic, dissenys de producte, moda i
les seves múltiples aplicacions.
9. Crear composicions graficoplàstiques personals i col·lectives.
9.1. Reflexiona i avalua oralment i per escrit el procés creatiu propi i aliè des de la idea inicial fins
a l’execució definitiva.
10. Dibuixar amb diferents nivells d’iconicitat de la imatge.
10.1. Comprèn i empra els diferents nivells d’iconicitat de la imatge gràfica, elabora esbossos,
apunts, dibuixos esquemàtics, analítics i mimètics.
11. 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.
11.1. Utilitza amb propietat les tècniques graficoplàstiques conegudes i les aplica de forma
adequada a l’objectiu de l’activitat.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Crea amb el paper retallat formes abstractes i figuratives i les compon amb finalitats
il·lustratives, decoratives o comunicatives.
11.6. Aprofita materials reciclats per elaborar obres de forma responsable amb el medi ambient
aprofitant-ne les qualitats graficoplàstiques.
11.7. 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.

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. 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.
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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.
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. Descriure, analitzar i interpretar una imatge distingint-ne els aspectes denotatiu i connotatiu.
6.1. Fa la lectura objectiva d’una imatge i n’identifica, classifica i descriu els elements.
6.2. Analitza una imatge mitjançant una lectura subjectiva, n’identifica els elements de
significació, narratius i les eines visuals utilitzades i en treu conclusions i n’interpreta el significat.
7. Analitzar i fer fotografies i comprendre’n i aplicar-ne els fonaments.
7.1. Identifica diferents enquadraments i punts de vista en una fotografia.
7.2. Realitza fotografies amb diferents enquadraments i punts de vista i aplica diferents lleis
compositives.
8. Analitzar i elaborar còmics aplicant els recursos de forma apropiada.
8.1. Dissenya un còmic utilitzant de manera adequada vinyetes i cartel·les, globus, línies
cinètiques i onomatopeies.
9. Conèixer els fonaments de la imatge en moviment i explorar-ne les possibilitats expressives.
9.1. Elabora una animació amb mitjans digitals o analògics.
10. Diferenciar i analitzar els diferents elements que intervenen en un acte de comunicació.
10.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació
visual.
11. Reconèixer les diferents funcions de la comunicació.
11.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació
audiovisual.
11.2. Distingeix la funció o funcions que predominen en diferents missatges visuals i
audiovisuals.
12. 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.
13. Identificar i reconèixer els diferents llenguatges visuals; apreciar-ne els diferents estils i
tendències, i valorar, respectar i gaudir del patrimoni històric i cultural.
13.1. Identifica els recursos visuals presents en missatges publicitaris visuals i
audiovisuals.
14. Identificar i emprar recursos visuals com ara les figures retòriques en el llenguatge publicitari.
14.1. Dissenya un missatge publicitari i empra recursos visuals com les figures retòriques.
15. Apreciar el llenguatge del cinema, analitzar obres de manera crítica, ubicar-les en el seu
context històric i sociocultural i reflexionar sobre la relació del llenguatge cinematogràfic amb el
missatge de l’obra.
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15.1. Reflexiona críticament sobre una obra de cinema, la ubica en el seu context i analitza
la narrativa cinematogràfica en relació amb el missatge.
16. Comprendre els fonaments del llenguatge multimèdia, valorar les aportacions de les
tecnologies digitals i ser capaç d’elaborar documents mitjançant aquest llenguatge.
16.1. Elabora documents multimèdia per presentar un tema o projecte emprant els recursos
digitals de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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.
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. Estudiar les aplicacions del teorema de Tales.
11.1. Divideix un segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales.
11.2. Escala un polígon aplicant el teorema de Tales.
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12. Conèixer llocs geomètrics i definir-los.
12.1. Explica, verbalment o per escrit, els exemples més comuns de llocs geomètrics (mediatriu,
bisectriu, circumferència, esfera, rectes paral·leles, plans, paral·lels).
13. Comprendre la classificació dels triangles en funció dels costats i els angles.
13.1. Classifica qualsevol triangle observant-ne els costats i els angles.
14. Construir triangles coneixent-ne tres dades (costats o angles).
14.1. Construeix un triangle coneixent dos costats i un angle, o dos angles i un costat, o els tres
costats, utilitzant correctament les eines.
15. Analitzar les propietats dels punts i rectes característics d’un triangle.
15.1. Determina el baricentre, l’incentre o el circumcentre de qualsevol triangle, construint
prèviament les mitjanes, bisectrius o mediatrius corresponents.
16. Conèixer les propietats geomètriques i matemàtiques dels triangles rectangles i aplicar-les
amb propietat per construir-los.
16.1. Dibuixa un triangle rectangle coneixent la hipotenusa i un catet.
17. Conèixer els diferents tipus de quadrilàters.
17.1. Classifica correctament qualsevol quadrilàter.
18. Executar les construccions més habituals de paral·lelograms.
18.1. Construeix qualsevol paral·lelogram coneixent dos costats consecutius i una diagonal.
19. Classificar els polígons en funció dels costats, reconeixent els regulars i els irregulars.
19.1. Classifica correctament qualsevol polígon de 3 a 5 costats i diferencia clarament si és
regular o irregular.
20. Estudiar la construcció dels polígons regulars inscrits en la circumferència.
20.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats inscrits en una
circumferència.
21. Estudiar la construcció de polígons regulars coneixent-ne el costat.
21.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats coneixent-ne el costat.
22. Comprendre les condicions dels centres i les rectes tangents en els diferents casos de
tangència i enllaços.
22.1. Resol correctament els casos de tangència entre circumferències utilitzant
adequadament les eines.
22.2. Resol correctament els diferents casos de tangència entre circumferències i rectes utilitzant
adequadament les eines.
23. Comprendre la construcció de l’oval i de l’ovoide bàsics i aplicar les propietats de les
tangències entre circumferències.
23.1. Construeix correctament un oval regular coneixent-ne el diàmetre major.
24. Analitzar i estudiar les propietats de les tangències en els ovals i els ovoides.
24.1. Construeix diversos tipus d’ovals i ovoides segons els diàmetres coneguts.
25. Aplicar les condicions de les tangències i enllaços per construir espirals de 2, 3, 4 i 5 centres.
25.1. Construeix correctament espirals de 2, 3 i 4 centres.
26. Estudiar els conceptes de simetria, gir i translació i els aplica al disseny de composicions amb
mòduls.
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26.1. Executa dissenys aplicant repeticions, girs i simetries de mòduls.
27. Comprendre el concepte de projecció i aplicar-lo al dibuix de les vistes d’objectes i
comprendre la utilitat de les acotacions practicant sobre les tres vistes d’objectes senzills partint
de l’anàlisi de les vistes principals.
27.1. Dibuixa correctament les vistes principals de volums freqüents i identifica les tres
projeccions dels vèrtexs i les arestes.
28. Comprendre i practicar el procediment de la perspectiva cavallera aplicada a volums
elementals.
28.1. Construeix la perspectiva cavallera de prismes i cilindres simples aplicant correctament
coeficients de reducció senzills.
29. Comprendre i practicar els processos de construcció de perspectives isomètriques de volums
senzills.
29.1. Realitza perspectives isomètriques de volums senzills utilitzant correctament
l’escaire i el cartabó per al traçat de paral·lels.

10.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA, a tots els nivells, es realitzarà valorant:
● Activitats pràctiques:

Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del quadern de pràctiques i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs, netedat
i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0 a 10.

● Proves o exàmens:
Es farà un examen o dos per avaluació, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

● Quadern d'apunts:
Es revisarà periòdicament el quadern d'apunts de l'alumne. Es valorarà que estigui al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

● Material:
Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb positius o
negatius.

● Expressió oral:
Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

● Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:
Es valorarà l'assistència, l'actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de treball i la participació
en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà amb positius o negatius.

La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats pràctiques
comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les notes de la resta
d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de negatius afectarà a la
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qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota
final de l'avaluació.
Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en les
mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.
Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la nota final
serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir les
activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.

10.3. Procediments d'avaluació.

-ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació 1
Exàmens, exercicis teòrics... 20 %
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 60 %
Actitud 20 %
Correcció lingüística Aquest apartat es valorarà inclòs en els 3

apartats anteriors.

10.4. Avaluació i qualificació.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA es realitzarà valorant:

 Activitats pràctiques:

 Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del bloc de dibuix i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs,
netedat i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0
a 10.

 Proves o exàmens:

 Es farà una prova per tema, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

 Quadern d'apunts:

 Es revisaran periòdicament els apunts de l'alumne. Es valorarà que estiguin al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.
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-Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

-El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
-Has de posar data cada dia.
-Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
-Ha d'estar net i amb marges.
-Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.

 Material:

 Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb
positius o negatius.

 Expressió oral i escrita:

 Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

 Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de
treball i la participació en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà de 0 a 10.

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne en les videoconferències
respectant el decàleg de participació a les mateixes. Es qualificarà de 0 a 10.

 NOTA

 La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats
pràctiques comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les
notes de la resta d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de
negatius afectarà a la qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà
descomptar fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació.

 Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en
les mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.

 Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la
nota final serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions..

 Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir
les activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.

 10.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

A continuació, es concreten els mecanismes per a la recuperació de l'àrea d'Educació
Plàstica i Visual.
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RECUPERACIÓ DURANT EL CURS.
L'àrea d'Educació Plàstica i visual és una assignatura de caire eminentment pràctic.
L'alumnat realitza un gran nombre d'activitats entorn a les diferents unitats didàctiques i, per
aquest motiu, el departament considera que l'alumnat te oportunitats suficients per aprovar cada
avaluació mitjançant la feina diària i no creu necessari haver de realitzar proves de recuperació de
les avaluacions.
La qualificació final de curs s'obtindrà realitzant la mitjana de les notes obtingudes a les tres
avaluacions. Per aprovar l'assignatura s'han d'haver aprovat, almenys, dues
avaluacions, una de les quals serà la tercera.
L'alumne/a que, al juny, hagi obtingut avaluació negativa haurà de realitzar una prova pel
setembre, realitzar i lliurar els exercicis que no ha realitzat o ha suspès durant el curs.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS D'ALTRES CURSOS.
El sistema de recuperació que el departament d'Educació Plàstica i Visual proposa permet la
recuperació de l'àrea per maig, per juny i per setembre. Per això, l'alumne rebrà un document en
el qual s'especifiquen els continguts a recuperar, el pla de recuperació i els criteris d'avaluació.
RECUPERACIÓ PER MAIG:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova la 1a i la 2a avaluació d’EPVA II, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne no cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, ni
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual II, i té l’assignatura EPVA I pendent, haurà de realitzar un
dossier de treballs que serà elaborat pel departament, i fer 'examen de recuperació, que constarà
de preguntes teòriques i pràctiques, i que es realitza durant el mes de maig. El dossier de treballs
s'entregarà el mateix dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de
l'examen. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.
RECUPERACIÓ PER JUNY:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II (de 2n ESO – 2n
PMAR, 3r ESO – 3r PMAR). Si un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual a 4t ESO, i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà
aprovada l’assignatura EPVA II de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR.
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS
Els alumnes amb la matèria d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (1 ESO), Educació Plàstica,
Visual i Audiovisual II (2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR) o Educació Plàstica, Visual i
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Audiovisual (de 4 ESO) pendent, hauran de realitzar un dossier de treballs que serà elaborat pel
departament, i realitzar l'examen de recuperació, que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques, que es realitza durant el mes de setembre. El dossier de treballs s'entregarà el mateix
dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de l'examen. Per poder
fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.

10.6. Criteris de promoció i titulació.

Es seguiran els criteris que en aquest moment marquen les directrius de Conselleria.

10.7. Consideracions importants.

A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a l’Educació
Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les decisions de
promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al finalitzar el curs escolar.
Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i les
famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són els criteris
per a superar cada una de les matèries del curs.
COVID-19:
Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment presencial.
Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o d’especial
vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles amb la malaltia
i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent justificant d'assistència al
centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma telemàtica a través de l’eina
Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament podrà realitzar les proves escrites de
forma presencial al centre.

11. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes  transversals, afavorint la
cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.
En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.
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Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.

Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.

És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendra en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenint a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.

Tendra en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
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particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.

Educació per la pau

L'educació per la pau serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un
pacifisme neutre, ni irat, sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat,
limitada per la llibertat dels altres.

L'educació per a la salut

L'educació per a la salut s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i social, sense
oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà especial incidència
en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.

L'educació sexual

L'educació sexual ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar
conductes sexistes tant en els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així
com a assumir pautes de conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.

L’educació viària

L’educació viària s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es
deriven de l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la
ciència.

L’educació per la construcció europea

  L’educació per la construcció europea s’entendrà com la integració dins una entitat major,
bàsicament econòmica i política, però també social i cultural, dels diferents països i estats que
configuren la Comunitat Europea, valorant i respectant totes les nacionalitats i diferències culturals
de les diverses comunitats que la integren. Es proposarà no una globalització cultural homogènia,
sinó promoure uns valors socials, morals i cívics comuns, i a partir del coneixement de les
diferents cultures que conviuen dins aquesta comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.
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L’educació per la democràcia

 L’educació per la democràcia, el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al
coneixement i a la comprensió del funcionament de les societats democràtiques, des del marc
més pròxim del nostre entorn, passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per
promoure una actitud respectuosa i participativa envers el sistema democràtic. Aquest
comportament democràtic s’analitzarà i observarà especialment a través dels mitjans de
comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS PER CURSOS.

Durant aquest curs, es posarà en marxa el tractament de continguts transversals per cursos.
S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:

S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:
2n ESO: Educació per a la salut. Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Educació per a la salut. Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.

12. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
competències clau a les matèries.

En el següent quadre, es detallen les connexions entre les dimensions de les competències
bàsiques i els objectius generals d'Educació Plàstica i Visual:

OBJECTIUS DE L'ÀREA
RELACIONS AMB LES COMPETÈNCIES CLAU

Dimensió relacionada Competèn
cia

1. Observar, percebre,
comprendre i interpretar
críticament la comunicació,
mitjançant les imatges i les
formes del seu entorn natural i

- Analitzar de manera crítica la informació
obtinguda.

cb1

- Interpretar i expressar amb claredat i precisió
informacions que contenen elements matemàtics,
dades i expressions matemàtiques.

cb2
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cultural, i ser sensibles envers
les seves qualitats evocadores,
simbòliques, plàstiques,
estètiques i funcionals.

- Interactuar amb l’espai físic. cb3

- Comprendre la informació, analitzar-la de forma
crítica i reflexiva, i integrar-la en els esquemes
previs de coneixement.

cb4

- Adquirir habilitats de pensament, perceptives i
comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per
comprendre i valorar les manifestacions artístiques.

cb6

- Desenvolupar estratègies que facilitin la
comprensió, l’expressió, l’atenció, la concentració,
la memorització, el raonament i la motivació.

cb7

2. Apreciar els valors culturals i
estètics, identificant,
interpretant i valorant els seus
continguts; entendre’ls com a
part de la diversitat cultural, i
contribuir-ne al respecte, la
conservació i la millora.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Generar produccions responsables i creatives. cb4
- Comprendre l’aportació que les diferents cultures
han fet a l’evolució i al progrés de la humanitat.

cb5

- Conèixer la importància representativa,
expressiva i comunicativa que els factors estètics
tenen en la vida quotidiana de les persones i de les
societats.

cb6

3. Interpretar les relacions del
llenguatge visual i plàstic amb
altres llenguatges, i cercar la
manera personal i expressiva
més adequada per comunicar
les troballes obtingudes amb el
signe, el color i l’espai. La
interpretació correcta de la
comunicació publicitària davant
d’un consum responsable.

- Traduir del llenguatge natural al llenguatge
simbòlic/formal, i entendre les relacions entre l’un i
l’altre.

cb2

- Dominar els llenguatges específics bàsics
(textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les
seves pautes de descodificació i de transferència,
aplicant-los a diferents situacions i contextos.

cb4

- Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els
fets i els problemes socials i històrics.

cb5

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb8

4. Desenvolupar la creativitat i
expressar-la, preferentment,

- Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se
oralment i per escrit amb propietat i precisió en

cb1

38



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

amb la subjectivitat del seu
llenguatge personal, utilitzant
els codis, la terminologia i els
procediments del llenguatge
visual i plàstic, amb la finalitat
d’enriquir estèticament les
seves possibilitats de
comunicació.

situacions concretes.
- Comunicar la informació i els coneixements
adquirits en diferents suports i emprant recursos
expressius que incorporin diferents llenguatges i
tècniques específiques, aprofitant les possibilitats
que ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.

cb4

- Trobar fonts i formes d’expressió personal. cb6
- Adequar la utilització de recursos artístics
d’expressió i representació per realitzar
produccions pròpies.

cb6

- Emprar tècniques de treball per projectes i de
resolució de problemes

cb7

- Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i
avaluar accions o projectes individuals o col·lectius.

cb8

5. Utilitzar el llenguatge plàstic
per representar emocions,
sentiments, vivències i idees,
contribuint a la comunicació, la
reflexió crítica i el respecte
entre les persones.

- Generar idees. cb1
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per
expressar-se a través de codis artístics.

cb6

- Reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees.

cb8

6. Apreciar les possibilitats
expressives que ofereix la
investigació amb diverses
tècniques plàstiques i visuals, i
les tecnologies de la
informació i la comunicació,
valorant l’esforç de superació
que comporta el procés
creatiu.

- Posar en pràctica els processos propis de la
indagació científica.

cb3

- Exploració, manipulació i incorporació del medi
per a la creació.

cb3

- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la
comunicació com a eina per organitzar la
informació, processar-la i orientar-la, per
aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de
feina i d’oci

cb4

- Tenir consciència de la importància de donar
suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions
dels altres.

cb6

- Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia
capacitat estètica, tècnica i creadora.

cb6

- Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en
la feina.

cb7

7. Representar cossos i espais
simples mitjançant el domini de
la perspectiva, les proporcions

- Comprendre les interrelacions existents entre les
diverses representacions.

cb2

- Emprar habitualment els recursos tecnològics cb4
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i la representació de les
qualitats de les superfícies i el
detall, de manera que siguin
eficaços per a la comunicació
desitjada.

disponibles per resoldre problemes reals de
manera eficient.
- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

8. Planificar i reflexionar, de
forma individual i cooperativa,
sobre el procés de realització
d’un objecte partint d’uns
objectius prefixats, i revisar i
valorar, al final de cada fase,
l’estat de la seva consecució.

- Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. cb1
- Validar, analitzar, criticar i comunicar un model i
els seus resultats.

cb2

- Manejar estratègies per identificar i resoldre els
problemes habituals de programari i maquinari que
sorgeixin.

cb4

- Actuar amb criteri propi mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable.

cb5

- Planificar, avaluar i ajustar els processos
necessaris per aconseguir resultats, en l’àmbit
personal o en l’acadèmic.

cb6

- Planificar les passes a seguir en la resolució de
problemes.

cb7

- Conèixer les fases de desenvolupament d’un
projecte: planificar, prendre decisions, actuar,
avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

cb8

9. Relacionar-se amb altres
persones i participar en
activitats de grup, adoptant
actituds de flexibilitat,
responsabilitat, solidaritat,
interès i tolerància, superant
inhibicions i prejudicis, i
rebutjant discriminacions o
estigmes personals o socials.

- Comunicar el plantejament d’un problema, els
processos seguits en la seva resolució i els
resultats obtinguts.

cb2

- Treballar en entorns col·laboratius ampliant els
entorns de comunicació per participar en
comunitats d’aprenentatge formals i informals.

cb4

- Construir, acceptar i practicar normes de
convivència d’acord amb els valors democràtics.

cb5

- Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Aplicar habilitats de pensament divergent i
de treball cooperatiu.

cb6

- Emprar tècniques i hàbits de treball cooperatiu. cb7
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de
manera cooperativa i flexible.

cb8

- Posar-se en el lloc de l’altre, dialogar i negociar. cb8
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- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions
així com valorar les idees dels altres.

cb8

10. Contribuir activament al
coneixement, el respecte, la
conservació, la divulgació i la
millora del patrimoni europeu,
espanyol i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
com a senyal d’identitat pròpia.

- Tenir un coneixement bàsic de les obres i les
manifestacions més destacades del patrimoni
cultural.

cb6

11. Conèixer i valorar el
patrimoni artístic i cultural de la
comunitat autònoma de les
Illes Balears, com a base de la
nostra identitat i idiosincràsia, i
contribuir-ne activament a la
defensa, la conservació i el
desenvolupament, acceptant la
convivència amb valors
artístics propis d’altres cultures
que coexisteixen amb la nostra
per fer de la diversitat un valor
enriquidor i integrador.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Mostrar interès per contribuir a la conservació del
patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i
el d’altres llocs.

cb6

12. Respectar, apreciar i
aprendre a interpretar altres
maneres d’expressió visual i
plàstica diferents de la pròpia i
de les formes dominants a
l’entorn, superant estereotips i
convencionalismes, i elaborar
judicis o adquirir criteris
personals que permetin a
l’alumnat actuar amb iniciativa
responsable.

- Establir relacions d’igualtat entre sexes, llengües,
ètnies i qualsevol altre tipus de diferència.

cb1

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Entendre que les posicions personals no són
ètiques si no estan basades en el respecte als
principis i valors universals.

cb5

- Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica
cap a la diversitat d’expressions artístiques.

cb6

- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions,
així com valorar les idees dels altres.

cb8

13. Acceptar i participar en el
respecte i seguiment dels
valors i les normes que regulen
el comportament en les
diferents situacions que
sorgeixen en les relacions
humanes i en els processos
comunicatius, reconèixer-los

- Posar-se al lloc de l’altre: escoltar, analitzar i tenir
en compte opinions diferents de la pròpia.

cb1

- Demostrar una disposició favorable i de
progressiva seguretat i confiança cap a la
informació i les situacions que contenen elements o
suports matemàtics.

cb2

- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i cb4
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com a integrants d’una
formació global i integrar-los
en l’expressió d’idees
mitjançant els missatges
visuals.

segura.
- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista. cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Prendre decisions en els diferents nivells de la
vida comunitària valorant conjuntament els
interessos individuals i els del grup.

cb5

- Percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents
realitats i produccions del món de l’art i de la
cultura.

cb6

- Aprendre dels altres i amb els altres. cb7
- Afirmar i defensar els drets propis i els dels altres. cb8
- Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i
negociar.

cb8

Disseny universal per a l’aprenentatge
Durant aquest curs es valoraran els apartats que proposa el DUA, i que es detallen a continuació:
I. Proporcionar múltiples maneres comprometre's

Pauta 7. Proporcionar oportunitats per a generar interès
7.1. Fomentar l'elecció individual i l'autonomia.
7.2. Potenciar la rellevància, el valor i l'autenticitat de la informació i les activitats.
7.3. Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions.

Pauta 8. Donar opcions per mantenir l'esforç i la persistència
8.1. Ressaltar la importància dels objectius.
8.2. Variar el nivell de dificultat dels recursos que s'ofereixen per aconseguir els reptes.
8.3. Impulsar la col·laboració i la comunicació.
8.4. Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l'esforç necessari per seguir aprenent.

Pauta 9. Donar opcions d'autoregulació
9.1. Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació.
9.2. Facilitar estratègies i habilitats de superació i d'autoregulació emocional.
9.3. Desenvolupar la reflexió en relació al propi progrés i l'autoavaluació. Alumnes

II. Proporcionar múltiples maneres de representació II

Pauta 1. Proporcionar diverses opcions per a la percepció Pa la
1.1. Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut
1.2. Oferir alternatives a la informació auditiva
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1.3. Oferir alternatives a la informació visual

Pauta 2. Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
2.1. Clarificar el vocabulari i els símbols
2.2. Explicar la sintaxi i l'estructura dels elements presentats 5.
2.3. Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols
2.4. Promoure la comprensió dels continguts a través de diverses llengües i llenguatges
2.5. Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, video, so...)

Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió
3.1. Activar els coneixements previs. 6.
3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees.
6.
3.3. Guiar el processament d'informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies
de pensament i d'acció.
3.4. Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges. la Alumnes informats i amb
recursos
III. Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió

Pauta 4. Proporcionar diverses opcions per a la interacció fisica
4.1. Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació.
4.2. Assegurar l'accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport.

Pauta 5. Oferir diverses opcions per a l'expressió i la comunicació
5.1. Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació.
5.2. Utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició.
5.3. Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica.

Pauta 6. Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives
6.1. Donar suport perquė l'alumne estableixi de manera realista els propis objectius. 6.2. Ajudar en
la planificació i el desenvolupament d'estratègies.
6.3. Proporcionar recursos i estrategies per gestionar la informació.
6.4. Oferir instruments per evidenciar el progrés la capacitat per autoavaluar-se.

13. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

13.1 Plans d'actuació i de suport. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● L'àrea de Plàstica no compta amb la possibilitat de desdoblar grups o fer agrupaments
flexibles. El plantejament que es fa per atendre a les diferències entre els i les alumnes és el
següent:

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
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del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves destreses i
habilitats en uns continguts i en d'altres.

● Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor,
es duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i
inductor de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà
la seva tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

13.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i les
possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o intervencions
d’ensenyament més individualitzades, que prioritzin alguns objectius i continguts, que treballin més
especialment algunes habilitats, o alguns procediments, que utilitzin altres estratègies
metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els ritmes i els temps habituals per assolir els
objectius i assimilar els continguts, i també els criteris d’avaluació.
Dins la mateixa aula es podrien fer les adaptacions per mitjà de l’agrupament d’alumnes a partir de
les capacitats o dels nivells de coneixement; sempre, això sí, utilitzant una estratègia integradora i
de treball en grup.
El professor ha de tenir en compte aquestes peculiaritats individuals a l’hora de plantejar nous
continguts i proposar activitats en què l’alumnat, amb la col·laboració del professor o dels
companys, pugui desenvolupar-se i localitzar-hi els continguts apresos en els esquemes de
coneixement.
Si l’activitat sembla accessible a l’alumnat, aquest intentarà demostrar la seva capacitat, encara
que després surtin dificultats en les quals se l’haurà d’ajudar.
Els criteris d'avaluació dels alumnes diagnosticats com ANEE i NESE seran aplicats pel professor i
es farà en funció del nivell curricular de cada alumne. D'aquesta manera s'atenen a les necessitats
personals de cada alumne en concret.
Per atendre a aquestes diferents necessitats el professor mantindrà reunions amb l'orientador, per
obtenir informació i preparar materials, i l'informarà de tot el relacionat amb les ACIS d'aquests
alumnes, que li seran lliurades trimestralment.
En el cas que l'alumne no necessiti d'una adaptació curricular significativa, es programaran
activitats de reforç educatiu que possibilitin l'alumne l'assoliment dels objectius mínims de l'àrea.
Els criteris són:
● -Considerar la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al
desenvolupament de l'activitat constructiva de l'alumne.

● -Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

● -Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
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d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les
situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de alumne i en
possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels
aprenentatges desenvolupats.

● -Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada
alumne.
● -Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

13.3 ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES:

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:
1. Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la

violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir
presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb
mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en
quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu
estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

3. Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats educatives
especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

14. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

El departament d'Educació Plàstica i Visual proposa les següents activitats complementàries i
extraescolars, supeditades a l'aprovació en la CCP i la PGA, i a la programació i dates d'activitats
interessants per al departament que ens puguin arribar de museus i centres expositius com la
Fundació Yannick i Ben Jakober, el Museu Es Baluard, la Fundació La Caixa, el Casal Solleric, la
Fundació Pilar i Joan Miró, el Casal de Can Fondo, etc.

MATÈRIA CURS ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DATES

EDUCACIÓ
PLÀSTICA,
VISUAL I

AUDIOVIS
UAL II

● Decoració del centre.
● Participació a concursos.
● SORTIDA: Visita a la Fundació Jakober d'Alcúdia.

Prevista per al 2n trimestre.
● Visita a exposicions: Depenent de la programació

dels diferents espais culturals, es pot programar la
visita a alguna exposició, si ho permeten les

(Es faran
durant tot el

curs)
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condicions establertes per la comissió d'Activitats
Extraescolars.

15. Competències digitals.

CLASSROOM

Des de l'àrea de plàstica s’ha dissenyat una programació enfocada a donar resposta als reptes de
connexió amb l’assignatura des de casa. Així doncs, s’ha fet tot el possible per mantenir un estret
ús de les TAC a cada una de les sessions. S’han programat totes les activitats per a la realització
de les tasques.

VIDEOCONFERÈNCIES

Des de l'àrea de plàstica es promou la normativa per a la realització de les videoconferències:
L’ensenyament telemàtic suposa impartició de classes mitjançant videoconferències.
Aquest recull d’instruccions sobre com s’han d’utilitzar els aparells electrònics a l’hora de participar
en les videoconferències quedarà recollit al reglament del centre. No respectar aquestes
instruccions pot ser motiu de sanció per part del professorat si suposa un incompliment de
les normes de convivència del centre (punt 4, lletra i).
NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1. Puntualitat. L’alumne ha de connectar-se el dia i l’hora en què se l’ha convocat.
2. Telèfon mòbil. Ha d’estar desconnectat durant la videoconferència per evitar
distraccions.
3. Càmera. L’ús de la càmera oberta és obligatori en tot moment, no pots desconnectar-la, el
professor i els altres assistents han de ser visibles durant la videoconferència. En canvi, el
micròfon és recomanable que estigui desconnectat, i només activar-lo quan hagis de fer una
intervenció.
4. Protecció de dades i imatges. No pots captar, ni enregistrar, ni manipular imatges dels
professors ni dels companys. La protecció d’imatge i de dades és fonamental, no protegir-la et pot
dur conseqüències legals. La descàrrega, difusió, distribució o divulgació dels enregistraments de
les classes, així com compartir-les a les xarxes socials, suposarà una vulneració del dret
fonamental a la protecció de dades i el dret a la pròpia imatge i a la propietat intel·lectual. Aquests
usos estan prohibits, de tal manera que si no es respectessin, es poden exigir responsabilitats
legals aplicables a la persona infractora.
CONSELLS
- ÚS D’AURICULARS. Per evitar l'acoblament del micròfon.
- INDUMENTÀRIA. És una situació de comunicació formal, és convenient vestir-se com si anessis
a l’escola presencialment.
- AMBIENT NEUTRE. Vigiar el fons.
- EVITAR LA MULTITASCA. Centrar-se en la classe o conferència que estàs rebent.
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- EVITAR L’EFECTE FOCAL. Mira a la càmera al parlar i a la pantalla quan parlen els companys.
- BONA IL·LUMINACIÓ. Evitem les persianes obertes darrera.
- CÀMERA A L’ALÇADA.
- SO AMBIENT. Millor en espais petits. Reduïm també el possible trànsit de persones.
- DEMANAR TORN DE PARAULA. Permet mantenir un cert ordre sobretot en trobades amb més
de tres persones.
- EXPRESSIÓ. El to de veu haurà de ser més alt, modular i vocalitzar una mica més.

16. Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi sanitària
per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garanteixen el principi
d’equitat en l’educació. Així, es fa necessari prendre les mesures necessàries per tal de poder
garantir aquest principi.
Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix, en el punt 5, que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir, davant
els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats dels grups
següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes
de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir presencialment
al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de
protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà
seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via
telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la direcció
del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què l’alumne assoleixi els
objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com
ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

47



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si el
professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma
telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de l’alumne en
la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques amb la plataforma
Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament
d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles s’especifica
objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i metodologia més
adient a les seves necessitats.

Signatures:

José María Alaminos García
(cap de departament)

Jaume Orejuela Salas
(professor)

Port d'Alcúdia, 30 de setembre de 2021
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Matèria: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II - 2n ESO  PMAR - 3r ESO PMAR

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

José María Alaminos García
Titulació i especialitat: Llicenciat en Belles Arts / Dibuix

Antiguitat al cos: 1991
Situació actual: Professor d'Ensenyament Secundari amb destí definitiu.

Càrrec: Cap de departament

Jaume Orejuela Salas
Titulació i especialitat: Llicenciat en Belles Arts / Escultura

Antiguitat al cos: 2018
Situació actual: Professor d'Ensenyament Secundari amb destí definitiu.
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Composició del departament de Plàstica i repartiment de grups

Nom Càrrecs/coor
dinacions

Matèria Nivell/Grup

(etapa ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

José María

Alaminos García

Cap de
departament

Cap de
departament

1

Cotutoria 1r 1 0

Plàstica I 1r 2 8 (inclou
2 hores
de TAC)

Plàstica II 2n 1 3

Cotutor
Plàstica 4t 1 3

UEECO -
Taller de
Creació
Artística

UEECO 1 2

Jaume Orejuela

Salas Tutor
Plàstica I 1r 2 8 (inclou

2 hores
de TAC)

Tutoria 1rC 1 3

Plàstica II 3r 1 3

Plàstica II 3r PMAR 1 2

Reunions de

departament

divendres, de 12:15 a 13:10 h

2



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

Taula de continguts
Composició del departament de Plàstica i repartiment de grups 2

1. Seqüenciació de continguts. 6
BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA 7

Continguts 7
BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 7

Continguts 7
BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC 8

Continguts 8

2. Objectius 8
Objectius específics de l'àrea. 8

3. Orientacions metodològiques: 10
- Mètodes i propostes didàctiques. 10

1. Partir del coneixement i experiències prèvies dels alumnes. 10
2. La motivació de l'alumne/a. 11
3. La interacció dins l'aula. 11
4. Equilibri entre la dimensió pràctica i conceptual de l'àrea. 11
5. Atenció a les diferències entres els/les alumnes. 12

-METODOLOGIA DINS L'AULA 12
-PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS 13
-AVALUACIÓ INICIAL 13
-MESURES PER MILLORAR LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL. 14
-MESURES PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA. 14
-TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS. 14

Educació moral i cívica. 14
Educació per a la igualtat d'oportunitats. 15
Educació ambiental. 15
Educació del consumidor. 15
L'educació per la pau. 15
L'educació per a la salut 16
L'educació sexual 16
L’educació viària 16
L’educació per la construcció europea 16
L’educació per la democràcia 16

4. Unitats didàctiques. 16
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5. Criteris per al disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. 16

6. Relació amb altres àrees. 18

7- Materials i recursos didàctics. 19
-LLIBRES DE TEXT. 19
-MATERIALS 19
-MATERIAL ADAPTAT 19
-RECURSOS. 19

8. Temporització. 21

9. Activitats i procediments d'ampliació i reforç. 21

10. Avaluació. 24
10.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable (seleccionar i
remarcar els mínims en negreta) en negreta els essencials. 24

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA 24
BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 26
BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC 28

10.2. Criteris de qualificació per nivells. 30
Activitats pràctiques: 30
Proves o exàmens: 30
Quadern d'apunts: 30
Material: 30
Expressió oral: 30
Assistència, actitud, hàbit de treball i participació: 30

10.3. Procediments d'avaluació. 31
10.4. Avaluació i qualificació. 31
10.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents. 33

RECUPERACIÓ DURANT EL CURS. 33
RECUPERACIÓ DE PENDENTS D'ALTRES CURSOS. 33
RECUPERACIÓ PER MAIG: 33
RECUPERACIÓ PER JUNY: 33
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS 34

10.6. Criteris de promoció i titulació. 34
10.7. Consideracions importants. 34

11. Ensenyaments globalitzats (transversalitat). 34
Educació moral i cívica. 35
Educació per a la igualtat d'oportunitats. 35
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Educació ambiental. 35
Educació del consumidor. 35
Educació per la pau 36
L'educació per a la salut 36
L'educació sexual 36
L’educació viària 36
L’educació per la construcció europea 36
L’educació per la democràcia 37
TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS PER CURSOS. 37

12. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
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1. Seqüenciació de continguts.

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Continguts
Elements configuradors de la imatge.
Experimentació amb les variació del punt, la línia i el pla.
Experimentació i exploració dels elements que estructuren formes i imatges (punt, línia, color,
textures, formes, dimensió, clarobscur, etc.).
Conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
Experimentació amb les mescles additives i substractives del color dels colors primaris. Creació
de composicions harmòniques i contrastades experimentant amb els colors anàlegs i
complementaris.
Colors llum i colors pigment per expressar sensacions en composicions senzilles (el clarobscur,
les composicions abstractes, les composicions volumètriques, etc.).
Diferents tipus de textures i les seves capacitats expressives. Diferents tècniques de producció
de textures (frottage, plegat, tallat, etc.).
Introducció a la diversitat de mètodes creatius per aplicar-los en el disseny i les arts plàstiques.
Proposta escrita dels projectes artístics.
Creació de composicions graficoplàstiques. Apreciació i valoració del patrimoni artístic i cultural
de les Illes Balears. Respecte per les obres dels companys i per les formes d’expressió diferents
de la nostra. Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com l’esbós, dibuixos
esquemàtics, mimètics, etc.
Utilització dels diferents mitjans d’expressió graficoplàstica (llapis de grafit, retoladors, pastels,
ceres, guix, carbonet, tinta, pinzell, pintures al tremp, collage, etc.) i dels diferents tipus de
suports (paper, fusta, cartró, etc.).

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Continguts
Identificació de les causes per les quals es produeixen les il·lusions òptiques. Factors i elements
que hi intervenen.
Introducció a les lleis visuals de la Gestalt i aplicació d’aquests coneixements en l’elaboració
d’obres pròpies.
Significant i significat en les obres visuals.
Creació d’imatges amb diferents graus d’iconicitat com ara esbossos, dibuixos esquemàtics,
mimètics, etc.
Identificació i creació de símbols i icones.
Anàlisi d’imatges valorant-ne els elements significatius i fent-ne una lectura objectiva (descriptiva)
i subjectiva (interpretació del significat).
Introducció a la composició fotogràfica i aplicació dels seus fonaments en la realització d’obres
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pròpies.
Creació de còmics fent un ús creatiu dels recursos estilístics propis d’aquest llenguatge visual
amb una finalitat expressiva i comunicativa.
Experimentació i ús de la imatge en moviment per a la creació d’animacions.
Identificació dels diferents elements de la comunicació visual.
Utilització correcta dels elements que intervenen en la comunicació audiovisual.
Experimentació de tot el procés de la creació en el llenguatge audiovisual (guió, guió il·lustrat,
etc.) i valoració objectiva dels resultats obtinguts.
Publicitat i els seus recursos visuals. Identificació i experimentació dels recursos visuals emprats
en la producció de publicitat.
Anàlisi del llenguatge cinematogràfic i interès per la seva funció expressiva i el reconeixement de
la funció que aquest art té en el nostres dies.
Utilització de les eines digitals per realitzar projectes de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC

Continguts
Entendre, identificar i traçar els elements geomètrics bàsics.
Ús de les eines pròpies del dibuix tècnic de forma correcta (llapis portamines, escaire, cartabó,
compàs, etc.).
Representació tècnica de triangles i quadrilàters: punts i rectes característics, propietats
geomètriques i matemàtiques i construccions més habituals.
Estudi i representació tècnica de les diferents formes poligonals regulars.
Representació de corbes tècniques i còniques i aplicació de tangències.
Creació de composicions amb finalitats estètiques mitjançant mòduls.
Representació de volum amb els diferents sistemes de representació: sistema dièdric, sistema
axonomètric i perspectiva cònica de manera bàsica.

2. Objectius

Objectius específics de l'àrea.

Els objectius que han de desenvolupar els alumnes de l’assignatura d’educació plàstica, visual i
audiovisual en l’etapa d’educació secundària obligatòria són els següents:

1. Observar, percebre, comprendre i interpretar críticament la comunicació mitjançant les imatges i
les formes del seu entorn natural i cultural, així com ser sensibles envers les seves qualitats
evocadores, simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals.
2. Apreciar els valors culturals i estètics i identificar-ne, interpretar-ne i valorar-ne els continguts;
entendre’ls com a part de la diversitat cultural i contribuir al seu respecte, conservació i millora.
3. Interpretar les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges i cercar la manera
personal i expressiva més adequada per comunicar les troballes obtingudes amb el signe, el color
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i l’espai. La interpretació correcta de la comunicació publicitària.
4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge
personal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic amb
la finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació.
5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees i contribuir
a la comunicació, la reflexió crítica i el respecte.
6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques
plàstiques i visuals i les tecnologies de la informació i la comunicació, i valorar l’esforç de
superació que comporta el procés creatiu.
7. Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la
representació de les qualitats de les superfícies i el detall, de manera que siguin eficaços per a la
comunicació volguda.
8. Planificar i reflexionar, de forma individual i cooperativa, sobre el procés de realització d’un
objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final de cada fase, l’estat de
consecució.
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptar actituds de
flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant
discriminacions o estigmes personals o socials.
10. Contribuir activament al coneixement, el respecte, la conservació, la divulgació i la millora del
patrimoni europeu, espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a senyal
d’identitat pròpia.
11. Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa,
conservació i desenvolupament i acceptar la convivència amb valors artístics propis d’altres
cultures que coexisteixen amb la nostra per fer de la diversitat un valor enriquidor i integrador.
12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica
diferents de la pròpia i de les formes dominants a l’entorn; superar estereotips i
convencionalismes, i elaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin als alumnes actuar
amb iniciativa responsable.
13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen el
comportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els
processos comunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en
l’expressió d’idees mitjançant els missatges visuals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – 2n ESO – 2n PMAR - 3r
ESO – 3r ESO PMAR

1. Reforçar els mecanismes de percepció visual.
2. Indagar sobre els mitjans de comunicació visual i analitzar-ne els elements, a fi d’augmentar el
potencial comunicatiu.
3. Descobrir les imatges i analitzar-ne els valors per arribar a expressar-se de manera creativa.
4. Utilitzar el llenguatge graficoplàstic com a mitjà i fi per expressar idees i fantasies.
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5. Percebre els símbols i signes de l’entorn.
6. Analitzar diferents imatges publicitàries.
7. Reconèixer el disseny com la recerca de bellesa i utilitat.
8. Experimentar amb la mescla subtractiva dels colors pigment.
9. Conèixer les possibilitats expressives i emotives del color en el camp de la producció d’obres
artístiques.
10. Descriure tot tipus d’objectes i situacions reals i imaginades amb el color.
11. Observar com la llum natural afecta la percepció que tenim dels objectes i l’aparença del seu
color.
12. Identificar i valorar les textures com una cosa consubstancial a la forma.
13. Ser conscient que les imatges es perceben a través d’un conjunt d’elements gràfics
organitzats.
14. Experimentar amb les diferents lleis que poden donar origen a una composició.
15. Comprendre la importància que té la simetria dins d’una composició.
16. Aprendre a diferenciar els elements més significatius dins d’una composició.
17. Comprendre la relació conceptual i emotiva que es dóna entre la forma i el tractament de la
llum i el color dins d’una composició.
18. Explorar i analitzar diferents esquemes compositius en les obres d’art.
19. Explorar i analitzar com són els nuclis d’atracció visual en les produccions artístiques.
20. Conèixer l’elaboració de figures mitjançant el dibuix tècnic.
21. Representar figures tridimensionals projectant-les en els plans segons les perspectives
dièdrica, cavallera i axonomètrica.
22. Conèixer els recursos informàtics necessaris per a la manipulació d’imatges.
23. Aplicar les noves tecnologies en la creació d’imatges.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques.

1. Partir del coneixement i experiències prèvies dels alumnes.

● 1.- Detectar el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'alumne en alguns coneixements i
capacitats bàsiques abans d'enfrontar-se als nous continguts.

● 2.- Situar l'activitat educativa en funció de les necessitats particulars de cada alumne,
reformant, en alguns casos, aquells continguts que han estat apresos incorrectament i
modificant o ampliant, en altres, els coneixements d'aplicació d'un contingut.

● 3.- Explorar les idees prèvies que l'alumne té en relació amb la forma de captar la realitat
visual i conèixer en quin grau ha superat una apreciació simplista de la realitat, que es
concreta en l'estereotipus visual i en la realització d'imatges no interioritzades, i poder, així,
introduir plantejaments que afavoreixin i activin el pensament inductiu.

● 4.- Fer periòdicament partícip l'alumne de quins són els avenços assolits i també de quines
idees no s'han consolidat adequadament.
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2. La motivació de l'alumne/a.

● 1.- Afavorir la socialització i la convivència partint del fet acceptat de la diversitat. L'interès i
actitud favorable de l'alumne cap a l'aprenentatge seran fonamentals per a que aquest
realitzi la construcció de coneixements. Un factor determinant en la motivació i implicació
de l'alumne és la interrelació professor alumne, no només des del punt de vista pedagògic,
sinó també des de l'afectiu i social.

● 2.- Proposar, partint de les peculiaritats individuals, activitats en les quals l'alumne pugui
manejar-s'hi i ubicar els continguts apresos en els seus esquemes de coneixement;
activitats que siguin clarament accessibles a l'alumne, suscitant el desig de demostrar les
seves capacitats, contenint, no obstant, punts la dificultat dels quals sorgeixi durant el
procés.

● 3.- Plantejar activitats variades que recollissin els diferents interessos de l'alumne i, al
mateix temps, despertin la seva curiositat per conèixer els distints aspectes de l'àmbit de la
visualitat o de l'activitat gràficoplàstica, tenint en compte la incidència del medi per al
desenvolupament de les activitats i el seu valor motivacional en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

● 4.- Valorar el treball de l'alumne com a únic i original, estimulant-lo a superar les dificultats i
a seguir avançant en el procés d'aprenentatge; facilitar-li la reflexió sobre allò realitzat,
sobre el que ha après, i l'anàlisi de les dificultats amb que s'ha trobat; i promovent en
l'alumne/a una actitud de recerca i d'inconformisme valorant el procés i el treball sobre el
resultat.

3. La interacció dins l'aula.

● 1.- Preveure situacions en les que l'alumne treballi de manera individual amb activitats que
es desenvolupin en el marc del treball en grup; per afavorir una adequada relació del
professor amb cada alumne i dels alumnes entre sí.

● 2.- Propiciar la confrontació creativa de diferents resultats i l'intercanvi d'experiències amb
activitats col·lectives que permetran l'alumne conèixer les realitats diferents dels companys
i aprendre a valorar aquestes aportacions de manera positiva.

4. Equilibri entre la dimensió pràctica i conceptual de l'àrea.

● 1.- Proporcionar a l'alumne experiències que li permetin millorar el coneixement de les
pròpies actituds, expectatives i motivacions a fi de contribuir a la seva formació i ajudar-lo a
l'elaboració del seu projecte de futur.

● 2.- Ajudar l'alumne a orientar-se en una sèrie d'activitats que es realitzin en l'àmbit de la
visualitat, proporcionant-li instruments que li permetin relacionar-se autònoma i críticament
amb l'entorn, a través d'experiències que el mateix entorn li proporcioni i d'accions
exercides sobre el mateix, és a dir, "el veure" i "el fer", sempre combinant la dimensió
pràctica dels continguts amb la vessant conceptual dels mateixos.

● 3.- Propiciar una comprensió dels continguts dels llenguatges visuals i plàstics
eminentment pràctica, que permeti la construcció d'aprenentatges funcionals i significatius,
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dedicant el temps necessari als procediments d'expressió visual i plàstica adequats per a
que arribin a assimilar-se els continguts treballs, sense que això suposi plantejar l'àrea com
alguna cosa essencialment manual. Les activitats procedimentals, no seran en sí mateixes
l'objectiu bàsic de l'assignatura, sinó una de les vies d'accés a la comprensió i gaudiment
de la realitat visual i per interioritzar fets i conceptes.

5. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves
destreses i habilitats en uns continguts i en d'altres.

Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor, es
duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i inductor
de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà la seva
tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

-Considerarem la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al desenvolupament
de l'activitat constructiva de l'alumne.

-Partirem del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

-Orientarem la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les situacions d'aprenentatge i
desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

connectaran amb els coneixements previs de alumne i en possibilitaran la construcció autònoma
d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

-Cercarem formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada alumne.
-Fomentarem el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

-METODOLOGIA DINS L'AULA

L'àrea d'Educació Plàstica i Visual consta d'una part teòrica i una part pràctica. Cada unitat
didàctica serà tractada dins l'aula mitjançant la lectura per part dels alumnes i de l'explicació per
part del professor, afavorint la comunicació i la participació de l'alumnat.
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Partint dels continguts tractats, els alumnes hauran de realitzar una sèrie d'activitats
seleccionades pel professor, que pretenen afavorir l'aprenentatge constructiu i funcional. El
professor explicarà cada un dels exercicis proposats, explicant també quins seran els criteris
d'avaluació en cada cas. L'elaboració de cada exercici constarà d'un procés d'observació, de
reflexió, i finalment, de producció. Aquestes activitats es realitzaran a classe, a fi de què l'alumnat
pugui comptar amb l'assessorament per part del professor i es lliuraran segons la data establerta
pel mateix. Els alumnes que necessitin més temps, per haver faltat a classe per motius justificats,
podran acabar-les a casa, si el professor així ho considera. També es podran encomanar treballs
per realitzar a casa.

Els recursos utilitzats pel professor, a més dels llibres de text, seran la pissarra, el projector de
diapositives, l'ordinador i el canó de projecció, llibres d'art o relacionats amb les diferents unitats
didàctiques, etc.

El paper del professor dins l'aula ha de tenir una funció de motivació, assessorament, orientació i
per afavorir la reflexió.

D'altra banda, el que s'espera dels alumnes és la participació en les activitats proposades, la
realització de les tasques i la participació dins el procés d'autoavaluació.

-PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS

El primer dia de classe, amb cada grup es farà la presentació del curs a l'alumnat. Aquesta
presentació es durà a terme a través d'un full confeccionat pel departament que es repartirà a tot
l'alumnat de l'assignatura i que constarà de les següents parts:

● Introducció. Dins aquest apartat hi trobarem la temporització dels continguts del curs per
avaluacions.

● Avaluació i qualificació. Consta d'una explicació de com seran avaluats els alumnes
(mitjançant proves, làmines i treball diari) i quin percentatges equivalen a les diferents parts
avaluades.

● Recursos i material necessari. Quins llibres de text, i altres materials, es faran servir, i
quins materials graficoplàstics necessitaran al llarg del curs.

● Activitats complementàries. Possibles sortides i participació en activitats del centre i
relacionades amb la matèria.

-AVALUACIÓ INICIAL

Una vegada feta la presentació del curs, l'alumnat procedirà a la realització d'una prova inicial
confeccionada pel departament. Aquesta prova consisteix en una sèrie de preguntes i activitats
que serviran al professorat com a eina per a saber el nivell dels alumnes, quins coneixements
tenen sobre conceptes importants de l'assignatura, capacitat de raonament i aptituds artístiques.
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Aquesta prova servirà com a punt de partida per elaborar els informes de l'avaluació inicial.

-MESURES PER MILLORAR LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL.

Tot i que l'àrea d'Educació Plàstica i Visual té un caire eminentment pràctic, es considera
essencial recolzar l'objectiu de millorar la correcció ortogràfica i gramatical de l'alumne, eina
indispensable en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, l'ús adequat del llenguatge es
tendrà en compte a l'hora de realitzar les proves escrites i els treballs, i es valorarà la correcta
utilització del llenguatge oral a les participacions dins l'aula per part de l'alumnat.

-MESURES PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA.

Pels mateixos motius que s'expressen a l'apartat anterior, des de l'àrea d'Educació Plàstica i
Visual s'afavoriran els hàbits de lectura. Quan s'escaigui, cada unitat didàctica serà llegida a
classe per l'alumnat, que després haurà de realitzar una breu explicació pública d'allò que ha llegit,
què ha entès i què ens volen transmetre.

Es proposen també lectures d'història de l'art i sobre grans artistes i tècniques artístiques, així
com la recerca d'informació per a la realització dels treballs escrits, amb la qual cosa es pretén
fomentar l'hàbit de lectura.

-TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS.

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes transversals, afavorint la

cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.

En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
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activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.
Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.
És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendrà en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenent a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.
Tendrà en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.
L'educació per la pau.
Serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un pacifisme neutre, ni irat,
sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat, limitada per la llibertat dels
altres.
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L'educació per a la salut
L’educació per a la salut, aquesta s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i
social, sense oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà
especial incidència en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.
L'educació sexual
ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar conductes sexistes tant en
els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així com a assumir pautes de
conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.
L’educació viària
s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es deriven de
l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la ciència.
L’educació per la construcció europea
s’entendrà com la integració dins una entitat major, bàsicament econòmica i política, però també
social i cultural, dels diferents països i estats que configuren la Comunitat Europea, valorant i
respectant totes les nacionalitats i diferències culturals de les diverses comunitats que la integren.
Es proposarà no una globalització cultural homogènia, sinó promoure uns valors socials, morals i
cívics comuns, i a partir del coneixement de les diferents cultures que conviuen dins aquesta
comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.
L’educació per la democràcia
el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al coneixement i a la comprensió

del funcionament de les societats democràtiques, des del marc més pròxim del nostre entorn,
passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per promoure una actitud respectuosa i
participativa envers el sistema democràtic. Aquest comportament democràtic s’analitzarà i
observarà especialment a través dels mitjans de comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran
aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

4. Unitats didàctiques.

1.- Les unitats didàctiques són conformades integrant elements dels distints blocs temàtics del
currículum oficial.
Aquests blocs posseeixen una dimensió analítica per al professor i no es transmeten d'aquesta
forma a l'alumne, ja que es faria difícil encaminar la construcció d'aprenentatges significatius
d'aquesta manera.
2.- Es proposen, en les unitats, activitats dirigides a l'adquisició de continguts procedimentals
relacionats amb destreses intel·lectuals, de manera que l'alumne analitzi, interpreti, estableixi
relacions i expressi valoracions crítiques sobre la realitat plàstica i visual, i arribi a conformar els
seus propis conceptes i principis explicatius.

5. Criteris per al disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

1.- Proporcionar a l'alumne l'oportunitat d'avançar per sí mateix, amb autonomia, de manera que
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pugui transferir i aplicar els coneixements adquirits a certes situacions de la realitat.

2.- Constituir la resposta als continguts, de manera que puguin ser interpretats i reflectits en nivells
distints

d'aprofundiment, alhora que, partint d'uns objectius concrets, propiciïn l'atenció a la diversitat
considerant les distintes capacitats i interessos dels alumnes.

3.- Tenir com a destí fonamental la interacció amb l'entorn immediat de l'alumne, tant en el cas
d'aquelles que es desenvolupin dins l'aula, com les que es duguin a terme fora del centre, en llocs
relacionats amb l'entorn natural o urbà de l'alumne.

4.- Estimular la creativitat i l'expressivitat de l'alumne i li permetin anar adquirint seguretat en les
pròpies possibilitats expressives. La repercussió de l'entorn en el desenvolupament d'aptituds
creadores conduirà a plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva
motivacional, proporcionant dades i materials sobre els que l'alumne pugui construir un pensament
divergent i dins un clima propici de llibertat i espontaneïtat que afavoreixi la iniciativa personal i
respecti l'autonomia expressiva.

5.- Estimular, també, la imaginació i la fantasia, així com evocar imatges des del record, a través
d'un plantejament lúdic, afavorint el descobriment del món interior, la visualització d'imatges, la
fluïdesa i flexibilitat d'idees i l'expressió espontània, i permetre alhora explorar noves experiències.
La utilització de models inductors com estratègia creativa proporcionarà suggeriments punts
inicials per a que l'alumne introdueixi innovacions en base a una finalitat concreta, ja sigui estètica
o funcional i permetran induir-lo a rompre motlles convencionals i a superar respostes
estereotipades, alhora que emfasitzaran les possibilitats creatives, des de les expressions més
subjectives fins a les més objectives.

6.- Tenir en compte l'aportació del grup: activitats en petit o gran grup que permetin l'alumne el seu
enriquiment i al mateix temps la seva adaptació i integració social; i si es proposen no només des
de la nostra àrea, sinó també en connexió amb altres, li proporcionaran l'oportunitat d'integrar els
coneixements adquirits en relació amb altres disciplines.

7.- Estar en funció de les distintes finalitats que es persegueixin en cada moment:

a) Activitats de coneixements previs que permetin conèixer les idees, opinions, encerts i errors
conceptuals, procedimentals o actitudinals de l'alumne sobre els continguts que hauran de
desenvolupar-se;

b) Activitats de desenvolupament i consolidació que permetin a l'alumne conèixer i desenvolupar
els nous conceptes, procediments o actituds, així com la possibilitat de contrastar les idees noves
amb les prèvies i aplicar els nous aprenentatges. En aquest tipus d'activitats es planteja la següent
seqüència operativa, ordre que admetrà variants lògiques sempre i quan no afecti a la intenció
estructural de la unitat didàctica: 1. En una primera fase, proposar activitats en les que l'alumne/a
observi, reflexioni i analitzi, partint de la pròpia intuïció i experiències anteriors; 2. En una segona
etapa, establir activitats en un marc conceptual suggerint criteris i opcions interpretatives, d'acord
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amb uns continguts específics; 3. En tercer lloc, formular activitats que donin lloc a
l'experimentació de materials i tècniques per part de l'alumne; i, 4. Finalment, s'arriba a una
valoració crítica de les obres produïdes mitjançant activitats en les que els alumnes ofereixin
diferents punts de vista i argumentacions, a l'objecte d'enriquir l'experiència mitjançant la posta en
comú;

c) Activitats de reforç, per l'alumne que no hagi assolit els coneixements treballats;

d) Activitats d'ampliació que, malgrat no ser imprescindibles en el procés
d'ensenyament-aprenentatge però sí aconsellables, permetin continuar construint coneixements a
l'alumne que hagi realitzat de manera satisfactòria les activitats de desenvolupament i consolidació
proposades.

6. Relació amb altres àrees.

1.- Per a que el procés d'ensenyament-aprenentatge s'enfoqui d'una forma interdisciplinar és
important valorar el desenvolupament de les capacitats que poden ser comunes en les distintes
àrees. Dites capacitats parteixen, en gran part, de les dues línies sobre les que es fonamenta
l'àrea d'Educació Plàstica i Visual: la de "saber veure" i la de "saber fer", és a dir, l'activitat
perceptiva i l'operativa. Ja que són múltiples les possibles relacions entre la nostra i la resta
d'àrees, convindrà estimular l'interès de l'alumne mitjançant qüestions la resolució de les quals
necessiti la confluència de diverses disciplines.

2.- Per planificar les possibles connexions amb altres àrees, es determinaran els paral·lelismes
atenint als "continguts comuns" següents:

a) El llenguatge, atenint als diferents canals de comunicació, les seves finalitats, així com la
interacció dels distints llenguatges verbals i no verbals, i tenint en compte la seva repercussió en
cada una de les àrees. Es poden establir relacions amb les àrees de Música, Educació Física,
Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

b) Els elements configuradors del missatge visual, ja sigui com conceptes independents, com
elements integrats evocadors d'un significat, o bé per la seva implicació històrica, geogràfica i
social; per exemple la llum i el color. Es poden establir relacions amb les àrees de Ciències de la
Natura, Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

c) Els medis d'expressió i comunicació objectiva, com el dibuix geomètric i els sistemes projectius.
Es poden establir relacions amb les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.; i,

d) Les tècniques i instruments, a través de les destreses manuals a desenvolupar en les formes
d'expressió comunes o específiques utilitzades en cada disciplina. Es poden establir relacions amb
les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.

3.- Considerant que cada àrea té unes característiques conceptuals i metodològiques pròpies, la
pluralitat de visions es realitzaria de maneres diverses i amb fins i objectius diferents, per la qual
cosa, no es poden utilitzar unes regles fixes per al seu desenvolupament.
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7- Materials i recursos didàctics.

-LLIBRES DE TEXT.

Durant el present curs, hem optat per preparar un dossier de teoria fotocopiada per a cada nivell,
que faran les funcions de llibres de text.
1r ESO:

● Quadern de teoria, dissenyat pel Departament de Dibuix de l'IES Port d'Alcúdia.

-MATERIALS

-Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO hauran de dur els següents materials:
● Bloc de dibuix de paper Basik, format A4+, microperforat i sense requadre.

● Quadern d'apunts, format A5, quadriculat.

● Carpeta amb gomes, format A4+, per guardar el bloc, els apunts i altres materials.

● 2 fundes de plàstic format foli.

● Material bàsic per a la realització de cada una de les activitats (llapis de grafit, llapis de
colors, ceres, retolador de punta fina negre, retoladors de colors, pintures al tremp, pinzells,
regle, escaire, cartabó, compàs, tisores, goma d'enganxar de barra...).

-MATERIAL ADAPTAT

Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials utilitzaran els mateixos quaderns de teoria
que la resta d'alumnes, si és possible. Sinó, se'ls confeccionarà un quadern del nivell adaptat a les
seves necessitats. El professor aplicarà els criteris d'avaluació que cregui convenients adaptats a
cada alumne, per afavorir l'aprenentatge de manera personalitzada en cada cas i segons les
necessitats de cada alumne.

En cas que el professor ho cregui convenient, es podrà utilitzar material de l'àrea obtingut de
llibres de text d'Educació Primària.

-RECURSOS.

A part de les hores de què disposam i de les estratègies i activitats d’ensenyament/aprenentatge
que utilitzam, hi ha uns altres elements importantíssims dins l’elaboració de les programacions que
afecten directament la consecució dels objectius; aquests elements són l’espai i els materials.
És indispensable tenir una aula taller adequada, atès el caràcter fonamentalment experimental de

l’àrea i la diversitat de tècniques que l’alumnat ha de conèixer i de materials que ha de manipular.
Seria també molt convenient disposar d’una habitació annexa per treballar amb grups reduïts
activitats concretes del món de la fotografia, la informàtica, el muntatge audiovisual, etc.
És aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris molt complets de material, amb la finalitat
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que tenguin una informació directa de tots els materials possibles. Es pretén, d’aquesta manera,
facilitar les experiències d’investigació tant amb nous materials com amb altres que ja estan en
desús (diaris, revistes, fotografies, cartons, teles, filferros, plàstics, caixes i, fins i tot, materials
recollits de la natura com fulles, pinyes, branques, arenes, etc.)
És aconsellable també l’aprenentatge de la navegació en documents world wide web, com també
la millora de la formació sobre sistemes de recerca que permetin localitzar documents sobre els
quals es pugui aprendre més sobre la matèria. Observam aquest punt en l’àmbit docent en un
primer estadi per després expandir-lo a l’alumnat com a manera de recerca i localització de
material bibliogràfic a través d’Internet.

Voldríem aquí donar una especial importància a la biblioteca d’aula, quasi sempre inexistent a les
aules de dibuix. Es fa necessari fer consultes moltes vegades quan s’està immers dins el propi
treball i és, per tant, aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris (bibliografia, revistes,
diaris, còmics, llibres de fotografia, objectes, etc.) molt complets de material, amb la finalitat que
tenguin una informació directa de tot el que els envolta dins el camp de la comunicació visual.

En aquests moments, comptam amb els següents recursos:
-Aula-taller amb piques.
-Prestatgeries per emmagatzemament de materials i treballs.
-Canó projector de vídeo.
-Projector de diapositives.
-Projector de transparències.
-Col·lecció de diapositives.
-Talladora de porexpan.
-Tòrcul de gravat calcogràfic.
-Forn de ceràmica.
-Biblioteca d'aula.
-Fons de material bibliogràfic a la biblioteca del centre.
-Equip fotogràfic (càmera amb dos objectius).
-Focus d'il·luminació amb trípode.
-Cavallets senzills.
-Cavallets amb rodes.
-Aerògraf amb compressor.
-Maletí de sòlids de fusta.
-Maletí de peces metàl·liques.
-Maletí de sòlids de plàstic.
-Capses de gúbies.
-Punxons.
-Tronetes de modelatge.
-Eines de modelatge.
-Corrons de gravat en relleu.
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8. Temporització.

-TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS DE 2n ESO i 3r ESO PMAR.  EPVA II
Temporització continguts nuclears CURS 3r ESO PMAR

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
UD 0: Presentacions, mesures de
seguretat, presentació de la
matèria, pla digital. BLOC 2 - UD04: Instruments del

dibuix tècnic. BLOC 3 - UD08: Pop art. Disseny.BLOC 1 - UD01: El Renaixement.
El retrat i l’autoretrat.
BLOC 1 - UD02: Impressionisme i
postimpressionime.

BLOC 2 - UD05: Construccions
bàsiques del dibuix tècnic.

BLOC 3 - UD09: Sketchup: feim una
escultura 3D.

BLOC 1 - UD03: Surrealisme. el
fotomuntatge.

BLOC 2 - UD06: Circumferències
i cercles. Polígons regulars.

BLOC 4 - UD10: Photoshop.
Tractament de la imatge.
BLOC 3 - UD11: Perspectiva. La
fotografia.
BLOC 3 - UD12: Stopmotion.

9. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Els continguts de l'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II estan repartits en 9 unitats
didàctiques.

Unitat Didàctica 1: El llenguatge visual.

● El llenguatge visual.
- La imatge com a signe i símbol.

● La comunicació visual.
- Elements de la comunicació visual.
- Finalitats de la comunicació visual.

● El llenguatge visual en l’art.
- La comunicació tradicional.
- Les imatges sorprenents.

Unitat didàctica 2: La publicitat.

● La publicitat.
- Elements de la publicitat.
- Marca, anagrama i logotip.
- Els mitjans de comunicació.

● El disseny.
- La finalitat del disseny.
- El procés del disseny.
- Tipus de disseny.

● El llenguatge visual en l’art.
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- La comunicació tradicional.
- Les imatges sorprenents.

Unitat didàctica 3: El color en la pintura.

● El color en la pintura.
- Els colors primaris i els colors secundaris.
- Els colors terciaris.
- Els colors terra.
- La percepció del color.

● L’expressivitat del color.
- El contrast i l’harmonia.
- El color i les emocions.
- El color i la comunicació.
- El color i el seu simbolisme.

● El llenguatge visual en l’art.
- Els miniaturistes i el color.
- El color en els moviments artístics, de la Prehistòria a l'art actual.

Unitat didàctica 4: La llum.

● Les característiques de la llum.
- La llum natural i la llum artificial.
- La qualitat de la llum. Llum dura i llum suau o difusa.
- La direcció de la llum. Llum frontal, zenital, lateral i contrallum.

● L’expressivitat de la llum.
- La llum en el dibuix i en la pintura. Zones de llum (brillantor, penombra i llum reflectida) i

d’ombra (pròpia i projectada).
- La llum en l’escultura i en l’arquitectura.
- La llum en el cine i en la fotografia (efectes visuals).

● La llum en l’art.
- El cine negre.
- Anàlisi de pel·lícules en blanc i negre i la utilització de la llum per donar més dramatisme a la

pel·lícula.
- La llum en les catedrals gòtiques (vitralls).

Unitat didàctica 5: La textura.

● La percepció de la textura.
- La textura tàctil i la textura visual.
- La textura natural i la textura artificial.

● La representació de la textura.
- La textura orgànica i la textura geomètrica.
- La textura natural i la textura artificial.
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- La creació de textures. Textures visuals (estampat i fregat) i textures tàctils (escultura i
arquitectura).
● La textura en l’art.

- El moviment amb textures geomètriques. L'Op Art.
- Les textures originals sobre llenç. L'Art Brut.

Unitat didàctica 6: La composició.

● Elements de la composició.
- El format: quadrat, rectangular, circular, ovalat…
- L’equilibri i el pes visual.
- La direcció de lectura i les sensacions suggerides.
- El ritme: uniforme, altern, creixent o decreixent.

● Modes de composició.
- Els esquemes compositius: triangular, diagonal, la L, i en creu.
- Simetria: axial i radial.
- Lleis de la composició: llei de masses, llei de terços.

● La composició en l’art.
- Ritmes compositius a obres mestres de la història de l'art.

Unitat didàctica 7: Dibuix tècnic.

● Divisió d’angles i traçat de tangents.
- Divisió d’un angle en un nombre de parts iguals.
- Traçat d’una tangent a una circumferència des d’un punt exterior.
- Traçat d’una circumferència tangent als costats d’un angle i un triangle.

● Polígons.
- Polígons regulars conegut el costat.
- Polígons regulars conegut el radi de la circumferència circumscrita.
- Polígons estrellats.

● Estructures modulars.
- Mòduls i xarxes en l’entorn.
- Repetició i ritme: concepte de mòdul.
- Xarxes modulars simples i complexes.

● Traçats de corbes.
- Traçat d’una espiral de tres centres.
- Traçat d’una espiral de sis centres.
- Traçat d’un oval del qual coneixem l’eix major i la separació de centres.
- Enllaç de punts amb arcs.

● El dibuix tècnic en l’art.
- L’evolució del dibuix tècnic en la història de l'art.
- El dibuix tècnic en la plàstica moderna.
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Unitat didàctica 8: Sistemes de projecció.

● La projecció geomètrica (ortogonal i obliqua).
- El sistema dièdric.
- Fonaments del sistema dièdric.

● La projecció axonomètrica.
- Tipus de projecció axonomètrica. Projecció isomètrica i dimètrica.
- La projecció isomètrica.
- La perspectiva cavallera.

● Els sistemes de projecció en l’art.
- El constructivisme i la representació. Anàlisi del quadre El filòsof, de Liubov Popova.
- Les perspectives artístiques irregulars. Anàlisi del quadre Fàbrica de l’Horta de l’Ebre, de Pablo

Picasso.
- Anàlisi de la Casa Schröeder, de Gerrit Thomas Rietveld.
- Anàlisi del quadre Estructura ambigua, de Yvarel.

Unitat didàctica 9: Les noves tecnologies.

● La tecnologia digital.
- L’ordinador. Maquinari (processament de dades i perifèrics) i programari.
- La càmera digital (fotogràfica i de vídeo).
- El programari.
- L’escàner.

● La imatge digital.
- Les imatges de mapes de bits. Resolució i profunditat de color.
- Les imatges vectorials.
- El tractament d’imatges.

● Les noves tecnologies en l’art.
- Les vídeoinstal·lacions digitals.

- La infografia en el cine. Anàlisi d'escenes de la pel·lícula Tron, de Walt Disney, la primera
pel·lícula produïda amb tecnologia digital.

10. Avaluació.

10.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable
(seleccionar i remarcar els mínims en negreta) en negreta els essencials.

BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar els elements configuradors de la imatge.
1.1. Identifica i valora la importància del punt, la línia i el pla i analitza de manera oral i
escrita imatges i produccions graficoplàstiques pròpies i alienes.
2. Experimentar amb les variacions formals del punt, el pla i la línia.
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2.1. Analitza els ritmes lineals mitjançant l’observació d’elements orgànics, en el paisatge, els
objectes i composicions artístiques i els empra com a inspiració en creacions graficoplàstiques.
2.2. Experimenta amb el punt, la línia i el pla amb el concepte de ritme i els aplica de forma
lliure i espontània.
2.3. Experimenta amb el valor expressiu de la línia i el punt i les seves possibilitats tonals i aplica
diferents graus de duresa, diferents posicions del llapis de grafit o de color (tombat o vertical) i la
pressió exercida en l’aplicació en composicions a mà alçada, estructurades geomètricament o
més lliures i espontànies.
3. Expressar emocions utilitzant diferents elements configuradors i recursos gràfics: línia, punts,
colors, textures i clarobscurs.
3.1. Elabora composicions que transmeten emocions bàsiques (calma, violència, llibertat,
opressió, alegria, tristesa, etc.) utilitzant diferents recursos gràfics en cada cas
(clarobscur, línies, punts, textures, colors...).
4. Identificar i aplicar els conceptes d’equilibri, proporció i ritme en composicions bàsiques.
4.1. Analitza, identifica i explica oralment, per escrit i gràficament l’esquema compositiu bàsic
d’obres d’art i obres pròpies atenent els conceptes d’equilibri, proporció i ritme.
4.2. Elabora composicions bàsiques amb diferents tècniques segons les propostes establertes
per escrit.
4.3. Elabora composicions modulars amb diferents procediments graficoplàstics en
aplicacions en disseny tèxtil, ornamental, arquitectònic o decoratiu.
4.4. Representa objectes aïllats i agrupats del natural o de l’entorn immediat i els proporciona en
relació amb les seves característiques formals i amb el seu entorn.
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.
8. Conèixer i aplicar els mètodes creatius graficoplàstics aplicats a processos d’arts plàstiques i
disseny.
8.1. Crea composicions aplicant processos creatius senzills mitjançant propostes per
escrit i s’ajusta als objectius finals.
8.2. Coneix i aplica mètodes creatius per elaborar disseny gràfic, dissenys de producte, moda i
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les seves múltiples aplicacions.
9. Crear composicions graficoplàstiques personals i col·lectives.
9.1. Reflexiona i avalua oralment i per escrit el procés creatiu propi i aliè des de la idea inicial fins
a l’execució definitiva.
10. Dibuixar amb diferents nivells d’iconicitat de la imatge.
10.1. Comprèn i empra els diferents nivells d’iconicitat de la imatge gràfica, elabora esbossos,
apunts, dibuixos esquemàtics, analítics i mimètics.
11. 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.
11.1. Utilitza amb propietat les tècniques graficoplàstiques conegudes i les aplica de forma
adequada a l’objectiu de l’activitat.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Crea amb el paper retallat formes abstractes i figuratives i les compon amb finalitats
il·lustratives, decoratives o comunicatives.
11.6. Aprofita materials reciclats per elaborar obres de forma responsable amb el medi ambient
aprofitant-ne les qualitats graficoplàstiques.
11.7. 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.

BLOC 2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. 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.
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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.
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. Descriure, analitzar i interpretar una imatge distingint-ne els aspectes denotatiu i connotatiu.
6.1. Fa la lectura objectiva d’una imatge i n’identifica, classifica i descriu els elements.
6.2. Analitza una imatge mitjançant una lectura subjectiva, n’identifica els elements de
significació, narratius i les eines visuals utilitzades i en treu conclusions i n’interpreta el significat.
7. Analitzar i fer fotografies i comprendre’n i aplicar-ne els fonaments.
7.1. Identifica diferents enquadraments i punts de vista en una fotografia.
7.2. Realitza fotografies amb diferents enquadraments i punts de vista i aplica diferents lleis
compositives.
8. Analitzar i elaborar còmics aplicant els recursos de forma apropiada.
8.1. Dissenya un còmic utilitzant de manera adequada vinyetes i cartel·les, globus, línies
cinètiques i onomatopeies.
9. Conèixer els fonaments de la imatge en moviment i explorar-ne les possibilitats expressives.
9.1. Elabora una animació amb mitjans digitals o analògics.
10. Diferenciar i analitzar els diferents elements que intervenen en un acte de comunicació.
10.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació
visual.
11. Reconèixer les diferents funcions de la comunicació.
11.1. Identifica i analitza els elements que intervenen en diferents actes de comunicació
audiovisual.
11.2. Distingeix la funció o funcions que predominen en diferents missatges visuals i
audiovisuals.
12. 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.
13. Identificar i reconèixer els diferents llenguatges visuals; apreciar-ne els diferents estils i
tendències, i valorar, respectar i gaudir del patrimoni històric i cultural.
13.1. Identifica els recursos visuals presents en missatges publicitaris visuals i
audiovisuals.
14. Identificar i emprar recursos visuals com ara les figures retòriques en el llenguatge publicitari.
14.1. Dissenya un missatge publicitari i empra recursos visuals com les figures retòriques.
15. Apreciar el llenguatge del cinema, analitzar obres de manera crítica, ubicar-les en el seu
context històric i sociocultural i reflexionar sobre la relació del llenguatge cinematogràfic amb el
missatge de l’obra.
15.1. Reflexiona críticament sobre una obra de cinema, la ubica en el seu context i analitza
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la narrativa cinematogràfica en relació amb el missatge.
16. Comprendre els fonaments del llenguatge multimèdia, valorar les aportacions de les
tecnologies digitals i ser capaç d’elaborar documents mitjançant aquest llenguatge.
16.1. Elabora documents multimèdia per presentar un tema o projecte emprant els recursos
digitals de manera adequada.

BLOC 3. DIBUIX TÈCNIC
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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.
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. Estudiar les aplicacions del teorema de Tales.
11.1. Divideix un segment en parts iguals aplicant el teorema de Tales.
11.2. Escala un polígon aplicant el teorema de Tales.
12. Conèixer llocs geomètrics i definir-los.
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12.1. Explica, verbalment o per escrit, els exemples més comuns de llocs geomètrics (mediatriu,
bisectriu, circumferència, esfera, rectes paral·leles, plans, paral·lels).
13. Comprendre la classificació dels triangles en funció dels costats i els angles.
13.1. Classifica qualsevol triangle observant-ne els costats i els angles.
14. Construir triangles coneixent-ne tres dades (costats o angles).
14.1. Construeix un triangle coneixent dos costats i un angle, o dos angles i un costat, o els tres
costats, utilitzant correctament les eines.
15. Analitzar les propietats dels punts i rectes característics d’un triangle.
15.1. Determina el baricentre, l’incentre o el circumcentre de qualsevol triangle, construint
prèviament les mitjanes, bisectrius o mediatrius corresponents.
16. Conèixer les propietats geomètriques i matemàtiques dels triangles rectangles i aplicar-les
amb propietat per construir-los.
16.1. Dibuixa un triangle rectangle coneixent la hipotenusa i un catet.
17. Conèixer els diferents tipus de quadrilàters.
17.1. Classifica correctament qualsevol quadrilàter.
18. Executar les construccions més habituals de paral·lelograms.
18.1. Construeix qualsevol paral·lelogram coneixent dos costats consecutius i una diagonal.
19. Classificar els polígons en funció dels costats, reconeixent els regulars i els irregulars.
19.1. Classifica correctament qualsevol polígon de 3 a 5 costats i diferencia clarament si és
regular o irregular.
20. Estudiar la construcció dels polígons regulars inscrits en la circumferència.
20.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats inscrits en una
circumferència.
21. Estudiar la construcció de polígons regulars coneixent-ne el costat.
21.1. Construeix correctament polígons regulars de fins a 5 costats coneixent-ne el costat.
22. Comprendre les condicions dels centres i les rectes tangents en els diferents casos de
tangència i enllaços.
22.1. Resol correctament els casos de tangència entre circumferències utilitzant
adequadament les eines.
22.2. Resol correctament els diferents casos de tangència entre circumferències i rectes utilitzant
adequadament les eines.
23. Comprendre la construcció de l’oval i de l’ovoide bàsics i aplicar les propietats de les
tangències entre circumferències.
23.1. Construeix correctament un oval regular coneixent-ne el diàmetre major.
24. Analitzar i estudiar les propietats de les tangències en els ovals i els ovoides.
24.1. Construeix diversos tipus d’ovals i ovoides segons els diàmetres coneguts.
25. Aplicar les condicions de les tangències i enllaços per construir espirals de 2, 3, 4 i 5 centres.
25.1. Construeix correctament espirals de 2, 3 i 4 centres.
26. Estudiar els conceptes de simetria, gir i translació i els aplica al disseny de composicions amb
mòduls.
26.1. Executa dissenys aplicant repeticions, girs i simetries de mòduls.
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27. Comprendre el concepte de projecció i aplicar-lo al dibuix de les vistes d’objectes i
comprendre la utilitat de les acotacions practicant sobre les tres vistes d’objectes senzills partint
de l’anàlisi de les vistes principals.
27.1. Dibuixa correctament les vistes principals de volums freqüents i identifica les tres
projeccions dels vèrtexs i les arestes.
28. Comprendre i practicar el procediment de la perspectiva cavallera aplicada a volums
elementals.
28.1. Construeix la perspectiva cavallera de prismes i cilindres simples aplicant correctament
coeficients de reducció senzills.
29. Comprendre i practicar els processos de construcció de perspectives isomètriques de volums
senzills.
29.1. Realitza perspectives isomètriques de volums senzills utilitzant correctament
l’escaire i el cartabó per al traçat de paral·lels.

10.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA, a tots els nivells, es realitzarà valorant:
● Activitats pràctiques:

Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del quadern de pràctiques i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs, netedat
i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0 a 10.

● Proves o exàmens:
Es farà un examen o dos per avaluació, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

● Quadern d'apunts:
Es revisarà periòdicament el quadern d'apunts de l'alumne. Es valorarà que estigui al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

● Material:
Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb positius o
negatius.

● Expressió oral:
Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

● Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:
Es valorarà l'assistència, l'actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de treball i la participació
en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà amb positius o negatius.

La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats pràctiques
comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les notes de la resta
d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de negatius afectarà a la
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qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota
final de l'avaluació.
Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en les
mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.
Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la nota final
serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir les
activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.

10.3. Procediments d'avaluació.

S’ha de fer constar que l’assignatura de està inclosa dins l’Àmbit Pràctic, que inclou les matèries
de Tecnologia (2 hores setmanals) i Plàstica (2 hores setmanals). És per això que els professors
de les dues matèries es coordinaran i acordaran la nota de l’alumne, tenint en compte els criteris
establerts a les programacions docents.
Com a norma, es farà la mitjana de les notes de Plàstica i Tecnologia, que haurà de ser igual o
superior a 5, i que les notes de cada matèria sigui igual o superior a 3. En el cas que la mitjana
sigui superior o igual a 5 i que una de les notes sigui inferior a 3, la nota de l’Àmbit pràctic serà 4.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació 1
Exàmens, exercicis teòrics... 20 %
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 60 %
Actitud 20 %
Correcció lingüística Aquest apartat es valorarà inclòs en els 3

apartats anteriors.

10.4. Avaluació i qualificació.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA es realitzarà valorant:

 Activitats pràctiques:

 Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del bloc de dibuix i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs,
netedat i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0
a 10.

 Proves o exàmens:
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 Es farà una prova per tema, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

 Quadern d'apunts:

 Es revisaran periòdicament els apunts de l'alumne. Es valorarà que estiguin al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

-Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

-El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
-Has de posar data cada dia.
-Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
-Ha d'estar net i amb marges.
-Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.

 Material:

 Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb
positius o negatius.

 Expressió oral i escrita:

 Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

 Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de
treball i la participació en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà de 0 a 10.

 NOTA

 La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats
pràctiques comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les
notes de la resta d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de
negatius afectarà a la qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà
descomptar fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació.

 Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en
les mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.

 Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la
nota final serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions..

 Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir
les activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.
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 10.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

A continuació, es concreten els mecanismes per a la recuperació de l'àrea d'Educació
Plàstica i Visual.
RECUPERACIÓ DURANT EL CURS.
L'àrea d'Educació Plàstica i visual és una assignatura de caire eminentment pràctic.
L'alumnat realitza un gran nombre d'activitats entorn a les diferents unitats didàctiques i, per
aquest motiu, el departament considera que l'alumnat te oportunitats suficients per aprovar cada
avaluació mitjançant la feina diària i no creu necessari haver de realitzar proves de recuperació de
les avaluacions.
La qualificació final de curs s'obtindrà realitzant la mitjana de les notes obtingudes a les tres
avaluacions. Per aprovar l'assignatura s'han d'haver aprovat, almenys, dues
avaluacions, una de les quals serà la tercera.
L'alumne/a que, al juny, hagi obtingut avaluació negativa haurà de realitzar una prova pel
setembre, realitzar i lliurar els exercicis que no ha realitzat o ha suspès durant el curs.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS D'ALTRES CURSOS.
El sistema de recuperació que el departament d'Educació Plàstica i Visual proposa permet la
recuperació de l'àrea per maig, per juny i per setembre. Per això, l'alumne rebrà un document en
el qual s'especifiquen els continguts a recuperar, el pla de recuperació i els criteris d'avaluació.
RECUPERACIÓ PER MAIG:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova la 1a i la 2a avaluació d’EPVA II, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne no cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, ni
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual II, i té l’assignatura EPVA I pendent, haurà de realitzar un
dossier de treballs que serà elaborat pel departament, i fer 'examen de recuperació, que constarà
de preguntes teòriques i pràctiques, i que es realitza durant el mes de maig. El dossier de treballs
s'entregarà el mateix dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de
l'examen. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.
RECUPERACIÓ PER JUNY:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II (de 2n ESO – 2n
PMAR, 3r ESO – 3r PMAR). Si un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual a 4t ESO, i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà
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aprovada l’assignatura EPVA II de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR.
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS
Els alumnes amb la matèria d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (1 ESO), Educació Plàstica,
Visual i Audiovisual II (2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR) o Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual (de 4 ESO) pendent, hauran de realitzar un dossier de treballs que serà elaborat pel
departament, i realitzar l'examen de recuperació, que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques, que es realitza durant el mes de setembre. El dossier de treballs s'entregarà el mateix
dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de l'examen. Per poder
fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.

● 10.6. Criteris de promoció i titulació.

● Es seguiran els criteris que en aquest moment marquen les directrius de Conselleria.

● 10.7. Consideracions importants.

● A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.

● Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i
les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són
els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

● COVID-19:
● Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

11. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes  transversals, afavorint la
cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.
En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
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tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.

Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.

És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendra en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenint a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.

Tendra en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense

35



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.

Educació per la pau

L'educació per la pau serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un
pacifisme neutre, ni irat, sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat,
limitada per la llibertat dels altres.

L'educació per a la salut

L'educació per a la salut s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i social, sense
oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà especial incidència
en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.

L'educació sexual

L'educació sexual ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar
conductes sexistes tant en els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així
com a assumir pautes de conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.

L’educació viària

L’educació viària s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es
deriven de l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la
ciència.

L’educació per la construcció europea

  L’educació per la construcció europea s’entendrà com la integració dins una entitat major,
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bàsicament econòmica i política, però també social i cultural, dels diferents països i estats que
configuren la Comunitat Europea, valorant i respectant totes les nacionalitats i diferències culturals
de les diverses comunitats que la integren. Es proposarà no una globalització cultural homogènia,
sinó promoure uns valors socials, morals i cívics comuns, i a partir del coneixement de les
diferents cultures que conviuen dins aquesta comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.

L’educació per la democràcia

 L’educació per la democràcia, el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al
coneixement i a la comprensió del funcionament de les societats democràtiques, des del marc
més pròxim del nostre entorn, passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per
promoure una actitud respectuosa i participativa envers el sistema democràtic. Aquest
comportament democràtic s’analitzarà i observarà especialment a través dels mitjans de
comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS PER CURSOS.

Durant aquest curs, es posarà en marxa el tractament de continguts transversals per cursos.
S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:

S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:
2n ESO: Educació per a la salut. Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Educació per a la salut. Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.

12. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
competències clau a les matèries.

En el següent quadre, es detallen les connexions entre les dimensions de les competències
bàsiques i els objectius generals d'Educació Plàstica i Visual:

OBJECTIUS DE L'ÀREA
RELACIONS AMB LES COMPETÈNCIES CLAU

Dimensió relacionada Competèn
cia
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1. Observar, percebre,
comprendre i interpretar
críticament la comunicació,
mitjançant les imatges i les
formes del seu entorn natural i
cultural, i ser sensibles envers
les seves qualitats evocadores,
simbòliques, plàstiques,
estètiques i funcionals.

- Analitzar de manera crítica la informació
obtinguda.

cb1

- Interpretar i expressar amb claredat i precisió
informacions que contenen elements matemàtics,
dades i expressions matemàtiques.

cb2

- Interactuar amb l’espai físic. cb3

- Comprendre la informació, analitzar-la de forma
crítica i reflexiva, i integrar-la en els esquemes
previs de coneixement.

cb4

- Adquirir habilitats de pensament, perceptives i
comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per
comprendre i valorar les manifestacions artístiques.

cb6

- Desenvolupar estratègies que facilitin la
comprensió, l’expressió, l’atenció, la concentració,
la memorització, el raonament i la motivació.

cb7

2. Apreciar els valors culturals i
estètics, identificant,
interpretant i valorant els seus
continguts; entendre’ls com a
part de la diversitat cultural, i
contribuir-ne al respecte, la
conservació i la millora.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Generar produccions responsables i creatives. cb4
- Comprendre l’aportació que les diferents cultures
han fet a l’evolució i al progrés de la humanitat.

cb5

- Conèixer la importància representativa,
expressiva i comunicativa que els factors estètics
tenen en la vida quotidiana de les persones i de les
societats.

cb6

3. Interpretar les relacions del
llenguatge visual i plàstic amb
altres llenguatges, i cercar la
manera personal i expressiva
més adequada per comunicar
les troballes obtingudes amb el
signe, el color i l’espai. La
interpretació correcta de la
comunicació publicitària davant
d’un consum responsable.

- Traduir del llenguatge natural al llenguatge
simbòlic/formal, i entendre les relacions entre l’un i
l’altre.

cb2

- Dominar els llenguatges específics bàsics
(textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les
seves pautes de descodificació i de transferència,
aplicant-los a diferents situacions i contextos.

cb4

- Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els
fets i els problemes socials i històrics.

cb5

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6
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- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb8

4. Desenvolupar la creativitat i
expressar-la, preferentment,
amb la subjectivitat del seu
llenguatge personal, utilitzant
els codis, la terminologia i els
procediments del llenguatge
visual i plàstic, amb la finalitat
d’enriquir estèticament les
seves possibilitats de
comunicació.

- Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se
oralment i per escrit amb propietat i precisió en
situacions concretes.

cb1

- Comunicar la informació i els coneixements
adquirits en diferents suports i emprant recursos
expressius que incorporin diferents llenguatges i
tècniques específiques, aprofitant les possibilitats
que ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.

cb4

- Trobar fonts i formes d’expressió personal. cb6
- Adequar la utilització de recursos artístics
d’expressió i representació per realitzar
produccions pròpies.

cb6

- Emprar tècniques de treball per projectes i de
resolució de problemes

cb7

- Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i
avaluar accions o projectes individuals o col·lectius.

cb8

5. Utilitzar el llenguatge plàstic
per representar emocions,
sentiments, vivències i idees,
contribuint a la comunicació, la
reflexió crítica i el respecte
entre les persones.

- Generar idees. cb1
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per
expressar-se a través de codis artístics.

cb6

- Reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees.

cb8

6. Apreciar les possibilitats
expressives que ofereix la
investigació amb diverses
tècniques plàstiques i visuals, i
les tecnologies de la
informació i la comunicació,
valorant l’esforç de superació
que comporta el procés
creatiu.

- Posar en pràctica els processos propis de la
indagació científica.

cb3

- Exploració, manipulació i incorporació del medi
per a la creació.

cb3

- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la
comunicació com a eina per organitzar la
informació, processar-la i orientar-la, per
aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de
feina i d’oci

cb4

- Tenir consciència de la importància de donar
suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions
dels altres.

cb6

- Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia cb6
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capacitat estètica, tècnica i creadora.
- Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en
la feina.

cb7

7. Representar cossos i espais
simples mitjançant el domini de
la perspectiva, les proporcions
i la representació de les
qualitats de les superfícies i el
detall, de manera que siguin
eficaços per a la comunicació
desitjada.

- Comprendre les interrelacions existents entre les
diverses representacions.

cb2

- Emprar habitualment els recursos tecnològics
disponibles per resoldre problemes reals de
manera eficient.

cb4

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

8. Planificar i reflexionar, de
forma individual i cooperativa,
sobre el procés de realització
d’un objecte partint d’uns
objectius prefixats, i revisar i
valorar, al final de cada fase,
l’estat de la seva consecució.

- Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. cb1
- Validar, analitzar, criticar i comunicar un model i
els seus resultats.

cb2

- Manejar estratègies per identificar i resoldre els
problemes habituals de programari i maquinari que
sorgeixin.

cb4

- Actuar amb criteri propi mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable.

cb5

- Planificar, avaluar i ajustar els processos
necessaris per aconseguir resultats, en l’àmbit
personal o en l’acadèmic.

cb6

- Planificar les passes a seguir en la resolució de
problemes.

cb7

- Conèixer les fases de desenvolupament d’un
projecte: planificar, prendre decisions, actuar,
avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

cb8

9. Relacionar-se amb altres
persones i participar en
activitats de grup, adoptant
actituds de flexibilitat,
responsabilitat, solidaritat,
interès i tolerància, superant
inhibicions i prejudicis, i
rebutjant discriminacions o
estigmes personals o socials.

- Comunicar el plantejament d’un problema, els
processos seguits en la seva resolució i els
resultats obtinguts.

cb2

- Treballar en entorns col·laboratius ampliant els
entorns de comunicació per participar en
comunitats d’aprenentatge formals i informals.

cb4

- Construir, acceptar i practicar normes de
convivència d’acord amb els valors democràtics.

cb5

- Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
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- Aplicar habilitats de pensament divergent i
de treball cooperatiu.

cb6

- Emprar tècniques i hàbits de treball cooperatiu. cb7
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de
manera cooperativa i flexible.

cb8

- Posar-se en el lloc de l’altre, dialogar i negociar. cb8
- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions
així com valorar les idees dels altres.

cb8

10. Contribuir activament al
coneixement, el respecte, la
conservació, la divulgació i la
millora del patrimoni europeu,
espanyol i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
com a senyal d’identitat pròpia.

- Tenir un coneixement bàsic de les obres i les
manifestacions més destacades del patrimoni
cultural.

cb6

11. Conèixer i valorar el
patrimoni artístic i cultural de la
comunitat autònoma de les
Illes Balears, com a base de la
nostra identitat i idiosincràsia, i
contribuir-ne activament a la
defensa, la conservació i el
desenvolupament, acceptant la
convivència amb valors
artístics propis d’altres cultures
que coexisteixen amb la nostra
per fer de la diversitat un valor
enriquidor i integrador.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Mostrar interès per contribuir a la conservació del
patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i
el d’altres llocs.

cb6

12. Respectar, apreciar i
aprendre a interpretar altres
maneres d’expressió visual i
plàstica diferents de la pròpia i
de les formes dominants a
l’entorn, superant estereotips i
convencionalismes, i elaborar
judicis o adquirir criteris
personals que permetin a
l’alumnat actuar amb iniciativa
responsable.

- Establir relacions d’igualtat entre sexes, llengües,
ètnies i qualsevol altre tipus de diferència.

cb1

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Entendre que les posicions personals no són
ètiques si no estan basades en el respecte als
principis i valors universals.

cb5

- Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica
cap a la diversitat d’expressions artístiques.

cb6

- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions,
així com valorar les idees dels altres.

cb8

13. Acceptar i participar en el - Posar-se al lloc de l’altre: escoltar, analitzar i tenir cb1
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respecte i seguiment dels
valors i les normes que regulen
el comportament en les
diferents situacions que
sorgeixen en les relacions
humanes i en els processos
comunicatius, reconèixer-los
com a integrants d’una
formació global i integrar-los
en l’expressió d’idees
mitjançant els missatges
visuals.

en compte opinions diferents de la pròpia.
- Demostrar una disposició favorable i de
progressiva seguretat i confiança cap a la
informació i les situacions que contenen elements o
suports matemàtics.

cb2

- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i
segura.

cb4

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista. cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Prendre decisions en els diferents nivells de la
vida comunitària valorant conjuntament els
interessos individuals i els del grup.

cb5

- Percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents
realitats i produccions del món de l’art i de la
cultura.

cb6

- Aprendre dels altres i amb els altres. cb7
- Afirmar i defensar els drets propis i els dels altres. cb8
- Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i
negociar.

cb8

Disseny universal per a l’aprenentatge
Durant aquest curs es valoraran els apartats que proposa el DUA, i que es detallen a continuació:
I. Proporcionar múltiples maneres comprometre's

Pauta 7. Proporcionar oportunitats per a generar interès
7.1. Fomentar l'elecció individual i l'autonomia.
7.2. Potenciar la rellevància, el valor i l'autenticitat de la informació i les activitats.
7.3. Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions.

Pauta 8. Donar opcions per mantenir l'esforç i la persistència
8.1. Ressaltar la importància dels objectius.
8.2. Variar el nivell de dificultat dels recursos que s'ofereixen per aconseguir els reptes.
8.3. Impulsar la col·laboració i la comunicació.
8.4. Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l'esforç necessari per seguir aprenent.

Pauta 9. Donar opcions d'autoregulació
9.1. Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació.
9.2. Facilitar estratègies i habilitats de superació i d'autoregulació emocional.
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9.3. Desenvolupar la reflexió en relació al propi progrés i l'autoavaluació. Alumnes

II. Proporcionar múltiples maneres de representació II

Pauta 1. Proporcionar diverses opcions per a la percepció Pa la
1.1. Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut
1.2. Oferir alternatives a la informació auditiva
1.3. Oferir alternatives a la informació visual

Pauta 2. Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
2.1. Clarificar el vocabulari i els símbols
2.2. Explicar la sintaxi i l'estructura dels elements presentats 5.
2.3. Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols
2.4. Promoure la comprensió dels continguts a través de diverses llengües i llenguatges
2.5. Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, video, so...)

Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió
3.1. Activar els coneixements previs. 6.
3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees.
6.
3.3. Guiar el processament d'informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies
de pensament i d'acció.
3.4. Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges. la Alumnes informats i amb
recursos
III. Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió

Pauta 4. Proporcionar diverses opcions per a la interacció fisica
4.1. Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació.
4.2. Assegurar l'accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport.

Pauta 5. Oferir diverses opcions per a l'expressió i la comunicació
5.1. Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació.
5.2. Utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició.
5.3. Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica.

Pauta 6. Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives
6.1. Donar suport perquė l'alumne estableixi de manera realista els propis objectius. 6.2. Ajudar en
la planificació i el desenvolupament d'estratègies.
6.3. Proporcionar recursos i estrategies per gestionar la informació.
6.4. Oferir instruments per evidenciar el progrés la capacitat per autoavaluar-se.
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13. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

13.1 Plans d'actuació i de suport. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● L'àrea de Plàstica no compta amb la possibilitat de desdoblar grups o fer agrupaments
flexibles. El plantejament que es fa per atendre a les diferències entre els i les alumnes és el
següent:

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves destreses i
habilitats en uns continguts i en d'altres.

● Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor,
es duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i
inductor de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà
la seva tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

13.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i les
possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o intervencions
d’ensenyament més individualitzades, que prioritzin alguns objectius i continguts, que treballin més
especialment algunes habilitats, o alguns procediments, que utilitzin altres estratègies
metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els ritmes i els temps habituals per assolir els
objectius i assimilar els continguts, i també els criteris d’avaluació.
Dins la mateixa aula es podrien fer les adaptacions per mitjà de l’agrupament d’alumnes a partir de
les capacitats o dels nivells de coneixement; sempre, això sí, utilitzant una estratègia integradora i
de treball en grup.
El professor ha de tenir en compte aquestes peculiaritats individuals a l’hora de plantejar nous
continguts i proposar activitats en què l’alumnat, amb la col·laboració del professor o dels
companys, pugui desenvolupar-se i localitzar-hi els continguts apresos en els esquemes de
coneixement.
Si l’activitat sembla accessible a l’alumnat, aquest intentarà demostrar la seva capacitat, encara
que després surtin dificultats en les quals se l’haurà d’ajudar.
Els criteris d'avaluació dels alumnes diagnosticats com ANEE i NESE seran aplicats pel professor i
es farà en funció del nivell curricular de cada alumne. D'aquesta manera s'atenen a les necessitats
personals de cada alumne en concret.
Per atendre a aquestes diferents necessitats el professor mantindrà reunions amb l'orientador, per
obtenir informació i preparar materials, i l'informarà de tot el relacionat amb les ACIS d'aquests
alumnes, que li seran lliurades trimestralment.
En el cas que l'alumne no necessiti d'una adaptació curricular significativa, es programaran
activitats de reforç educatiu que possibilitin l'alumne l'assoliment dels objectius mínims de l'àrea.
Els criteris són:
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● -Considerar la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al
desenvolupament de l'activitat constructiva de l'alumne.

● -Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

● -Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les
situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de alumne i en
possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels
aprenentatges desenvolupats.

● -Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada
alumne.
● -Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

13.3 ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES:

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:
1. Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la

violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir
presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb
mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en
quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu
estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

3. Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats educatives
especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

14. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

El departament d'Educació Plàstica i Visual proposa les següents activitats complementàries i
extraescolars, supeditades a l'aprovació en la CCP i la PGA, i a la programació i dates d'activitats
interessants per al departament que ens puguin arribar de museus i centres expositius com la
Fundació Yannick i Ben Jakober, el Museu Es Baluard, la Fundació La Caixa, el Casal Solleric, la
Fundació Pilar i Joan Miró, el Casal de Can Fondo, etc.
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MATÈRIA CURS ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DATES

EDUCACIÓ
PLÀSTICA,
VISUAL I

AUDIOVIS
UAL II

● Decoració del centre.
● Participació a concursos.
● SORTIDA: Visita a la Fundació Jakober d'Alcúdia.

Prevista per al 2n trimestre.
● Visita a exposicions: Depenent de la programació

dels diferents espais culturals, es pot programar la
visita a alguna exposició, si ho permeten les
condicions establertes per la comissió d'Activitats
Extraescolars.

(Es faran
durant tot el

curs)

15. Competències digitals.

CLASSROOM

Des de l'àrea de plàstica s’ha dissenyat una programació enfocada a donar resposta als reptes de
connexió amb l’assignatura des de casa. Així doncs, s’ha fet tot el possible per mantenir un estret
ús de les TAC a cada una de les sessions. S’han programat totes les activitats per a la realització
de les tasques.

VIDEOCONFERÈNCIES

Des de l'àrea de plàstica es promou la normativa per a la realització de les videoconferències:
L’ensenyament telemàtic suposa impartició de classes mitjançant videoconferències.
Aquest recull d’instruccions sobre com s’han d’utilitzar els aparells electrònics a l’hora de participar
en les videoconferències quedarà recollit al reglament del centre. No respectar aquestes
instruccions pot ser motiu de sanció per part del professorat si suposa un incompliment de
les normes de convivència del centre (punt 4, lletra i).
NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1. Puntualitat. L’alumne ha de connectar-se el dia i l’hora en què se l’ha convocat.
2. Telèfon mòbil. Ha d’estar desconnectat durant la videoconferència per evitar
distraccions.
3. Càmera. L’ús de la càmera oberta és obligatori en tot moment, no pots desconnectar-la, el
professor i els altres assistents han de ser visibles durant la videoconferència. En canvi, el
micròfon és recomanable que estigui desconnectat, i només activar-lo quan hagis de fer una
intervenció.
4. Protecció de dades i imatges. No pots captar, ni enregistrar, ni manipular imatges dels
professors ni dels companys. La protecció d’imatge i de dades és fonamental, no protegir-la et pot
dur conseqüències legals. La descàrrega, difusió, distribució o divulgació dels enregistraments de
les classes, així com compartir-les a les xarxes socials, suposarà una vulneració del dret
fonamental a la protecció de dades i el dret a la pròpia imatge i a la propietat intel·lectual. Aquests
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usos estan prohibits, de tal manera que si no es respectessin, es poden exigir responsabilitats
legals aplicables a la persona infractora.
CONSELLS
- ÚS D’AURICULARS. Per evitar l'acoblament del micròfon.
- INDUMENTÀRIA. És una situació de comunicació formal, és convenient vestir-se com si anessis
a l’escola presencialment.
- AMBIENT NEUTRE. Vigiar el fons.
- EVITAR LA MULTITASCA. Centrar-se en la classe o conferència que estàs rebent.
- EVITAR L’EFECTE FOCAL. Mira a la càmera al parlar i a la pantalla quan parlen els companys.
- BONA IL·LUMINACIÓ. Evitem les persianes obertes darrera.
- CÀMERA A L’ALÇADA.
- SO AMBIENT. Millor en espais petits. Reduïm també el possible trànsit de persones.
- DEMANAR TORN DE PARAULA. Permet mantenir un cert ordre sobretot en trobades amb més
de tres persones.
- EXPRESSIÓ. El to de veu haurà de ser més alt, modular i vocalitzar una mica més.

16. Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi sanitària
per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garanteixen el principi
d’equitat en l’educació. Així, es fa necessari prendre les mesures necessàries per tal de poder
garantir aquest principi.
Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix, en el punt 5, que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir, davant
els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats dels grups
següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes
de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir presencialment
al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de
protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà
seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via
telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.
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En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la direcció
del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què l’alumne assoleixi els
objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com
ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si el
professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma
telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de l’alumne en
la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques amb la plataforma
Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament
d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles s’especifica
objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i metodologia més
adient a les seves necessitats.

Signatures:

José María Alaminos García
(cap de departament)

Jaume Orejuela Salas
(professor)

Port d'Alcúdia, 30 de setembre de 2021
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Matèria: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual - 4t ESO

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

José María Alaminos García
Titulació i especialitat: Llicenciat en Belles Arts / Dibuix

Antiguitat al cos: 1991
Situació actual: Professor d'Ensenyament Secundari amb destí definitiu.

Càrrec: Cap de departament

Jaume Orejuela Salas
Titulació i especialitat: Llicenciat en Belles Arts / Escultura

Antiguitat al cos: 2018
Situació actual: Professor d'Ensenyament Secundari amb destí definitiu.
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Composició del departament de Plàstica i repartiment de grups

Nom Càrrecs/coor
dinacions

Matèria Nivell/Grup

(etapa ESO)

Nombre
de grups

Hores de
docència
directa

José María

Alaminos García

Cap de
departament

Cap de
departament

1

Cotutoria 1r 1 0

Plàstica I 1r 2 8 (inclou
2 hores
de TAC)

Plàstica II 2n 1 3

Cotutor
Plàstica 4t 1 3

UEECO -
Taller de
Creació
Artística

UEECO 1 2

Jaume Orejuela

Salas Tutor
Plàstica I 1r 2 8 (inclou

2 hores
de TAC)

Tutoria 1rC 1 3

Plàstica II 3r 1 3

Plàstica II 3r PMAR 1 2

Reunions de

departament

divendres, de 12:15 a 13:10 h
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1. Seqüenciació de continguts.

Quart curs
En negreta es marquen els estàndards d’aprenentatge essencials que es tindran en compte per
avaluar la matèria.
BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Continguts
Llenguatge visual. La imatge com a mitjà de comunicació i expressió.
Composició. Estudi dels seus elements: moviment, forma-fons, ritme, etc.
Experimentació amb tècniques materials graficoplàstiques i suports.
Subjectivitat del color.
Procés de creació: esbós, projecte, avaluació, autoavaluació pròpia i col·lectiva.
Elaboració de projectes plàstics de forma individual i col·lectiva.
Interès per conèixer diferents estils artístics i valoració i respecte pel patrimoni artístic i cultural.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Realitzar composicions creatives, individuals i en grup, que evidenciïn les diferents capacitats
expressives del llenguatge plàstic i visual i desenvolupar la creativitat i expressar-la,
preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge personal o utilitzant els codis, la
terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic a fi d’enriquir les seves possibilitats
de comunicació.
1.1. Realitza composicions artístiques seleccionant i utilitzant els diferents elements del
llenguatge plàstic i visual.
2. Realitzar obres plàstiques experimentant i utilitzant diferents suports i tècniques, tant
analògiques com digitals i valorar l’esforç de superació que suposa el procés creatiu.
2.1. Aplica les lleis de composició, crea esquemes de moviments i ritmes i empra els materials i
les tècniques amb precisió.
2.2. Estudia i explica el moviment i les línies de força d’una imatge.
2.3. Canvia el significat d’una imatge per mitjà del color.
3. Triar els materials i les tècniques més adequades per elaborar una composició sobre la base
d’uns objectius prefixats i de l’autoavaluació contínua del procés de realització.
3.1. Coneix i tria els materials més adequats per realitzar projectes artístics.
3.2. Utilitza amb propietat els materials i els procediments més idonis per representar i
expressar-se en relació amb els llenguatges graficoplàstics, manté el seu espai de treball
i el seu material en perfecte estat i l’aporta a l’aula quan és necessari per elaborar les
activitats.
4. Realitzar projectes plàstics que comportin una organització de forma cooperativa i valorar la
feina en equip com a font de riquesa en la creació artística.
4.1. Entén el procés i les fases de creació artística i l’aplica a la producció de projectes
personals i de grup.
5. Reconèixer en obres d’art la utilització de diferents elements i tècniques d’expressió, apreciar
els diferents estils artístics, valorar el patrimoni artístic i cultural com un mitjà de comunicació i
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gaudi individual i col·lectiu i contribuir a la seva conservació a través del respecte i la divulgació
de les obres d’art.
5.1. Explica, utilitzant un llenguatge adequat, el procés de creació d’una obra artística i
analitza els suports, materials i tècniques graficoplàstiques que constitueixen la imatge,
així com els elements compositius.
5.2. Analitza i llegeix imatges de diferents obres d’art i les situa en el període a què pertanyen
BLOC 2. DIBUIX TÈCNIC
Continguts
Eines i materials de dibuix tècnic.
Geometria plana. Polígons.
Tangències.
Sistema dièdric. Vistes.
Construcció de formes tridimensionals. Perspectiva axonomètrica, cavallera i cònica.
Realització de peces i traçats geomètrics senzills utilitzant programes de dibuix amb ordinador.
Precisió i pulcritud en la utilització dels materials de dibuix tècnic.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar la configuració de dissenys fets amb formes geomètriques planes i crear
composicions on intervinguin diversos traçats geomètrics utilitzant amb precisió i pulcritud els
materials de dibuix tècnic.

1.1. Diferencia el sistema de dibuix descriptiu del perceptiu.
1.2. Resol problemes senzills referits a quadrilàters i a polígons emprant amb precisió els
materials de dibuix tècnic.
1.3. Resol problemes bàsics de tangències i enllaços.
1.4. Resol i analitza problemes de configuració de formes geomètriques planes i els aplica a la
creació de dissenys personals.
2. Diferenciar i utilitzar els diferents sistemes de representació gràfica i reconèixer la utilitat del
dibuix de representació objectiva en l’àmbit de les arts, l’arquitectura, el disseny i l’enginyeria.

2.1. Visualitza formes tridimensionals definides per les vistes principals.
2.2. Dibuixa les vistes (l’alçat, la planta i el perfil) de figures tridimensionals senzilles.
2.3. Dibuixa perspectives de formes tridimensionals, utilitzant i seleccionant el sistema de
representació més adequat.
2.4. Realitza perspectives còniques frontals i obliqües triant el punt de vista més adequat.
3. Utilitzar diferents programes de dibuix per ordinador per construir traçats geomètrics i peces
senzilles en els diferents sistemes de representació.

3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per crear dissenys
geomètrics senzills.
BLOC 3. FONAMENTS DEL DISSENY
Continguts
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Comunicació visual. Finalitats.
Classificació dels objectes. Família o branca. Estètica i funcionalitat.
Disseny. Realització de composicions modulars bàsiques.
Utilització de la tecnologia de la informació i de la comunicació en les produccions pròpies i
col·lectives.
Imatge corporativa d’una empresa. Fases de realització.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Percebre i interpretar críticament les imatges i les formes del seu entorn cultural sent sensible
a les qualitats plàstiques, estètiques i funcionals i apreciant el procés de creació artística, tant en
obres pròpies com alienes i distingir-ne i valorar-ne les diferents fases.
1.1. Coneix els elements i finalitats de la comunicació visual.
1.2. Observa i analitza els objectes del nostre entorn en el vessant estètic i de
funcionalitat i utilitat utilitzant el llenguatge visual i verbal.
2. Identificar els diferents elements que formen l’estructura del llenguatge del disseny.
2.1. Identifica i classifica diferents objectes en funció de la família o branca del disseny.
3. Realitzar composicions creatives que evidenciïn les qualitats tècniques i expressives del
llenguatge del disseny, les adapta a les diferents àrees i valora la feina en equip per crear idees
originals.
3.1. Realitza diferents tipus de disseny i composicions modulars utilitzant les formes
geomètriques bàsiques i estudia l’organització del pla i de l’espai.
3.2. Coneix i planifica les diferents fases de realització de la imatge corporativa d’una empresa.
3.3. Realitza composicions creatives i funcionals, les adapta a les diferents àrees del
disseny i valora el treball organitzat i seqüenciat en la realització de tot projecte, així com
l’exactitud, l’ordre i la neteja en les representacions gràfiques.
3.4. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per dur a terme els propis
projectes artístics de disseny.
3.5. Planifica les passes que cal seguir en la realització de projectes artístics i respecta les
realitzades per companys.
BLOC 4. LLENGUATGE AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA
Continguts
Llenguatge audiovisual i multimèdia. Finalitats.
Guió il·lustrat. El guió i la seva producció.
Cinema. Estudi tècnic: anàlisi del pla, moviment, l’angulació de la càmera.
Fotografia. Realització i estudi de les possibilitats expressives.
Disseny en publicitat. Estudi dels elements graficoplàstics que la componen.
Disseny gràfic assistit per ordinador. Tractament de la imatge.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar els diferents elements que formen l’estructura narrativa i expressiva bàsica del
llenguatge audiovisual i multimèdia, descriure correctament les passes necessàries per produir
un missatge audiovisual i valorar la tasca d’equip.
1.1. Analitza els tipus de pla que apareixen en diferents pel·lícules cinematogràfiques i en
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valora els factors expressius.
1.2. Elabora un guió il·lustrat com a guió per a la seqüència d’una pel·lícula.
2. Reconèixer els elements les finalitats que integren els diferents llenguatges audiovisuals.
2.1. Visiona diferents pel·lícules cinematogràfiques i n’identifica i n’analitza els diferents plans,
angulacions i moviments de càmera.
2.2. Analitza i realitza diferents fotografies tenint en compte diversos criteris estètics.
2.3. Recopila diferents imatges de premsa i n’analitza les finalitats.
3. Realitzar composicions creatives a partir de codis utilitzats en cada llenguatge audiovisual i
mostrar interès pels avenços tecnològics vinculats a aquests llenguatges.
3.1. Elabora imatges digitals utilitzant diferents programes de dibuix per ordinador.
3.2. Projecta un disseny publicitari utilitzant els diferents elements del llenguatge
graficoplàstic.
3.3. Realitza, seguint l’esquema del procés de creació, un projecte personal.
4. Mostrar una actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i rebutjar
els elements que suposen discriminació sexual, social o racial.
4.1. Analitza elements publicitaris amb una actitud crítica des del coneixement dels
elements que els componen.
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Els continguts de l'àrea d'educació visual i plàstica de 4t d'ESO estan repartits en 9 unitats
didàctiques.
Unitat Didàctica 1: El procés creatiu.

● La creativitat artística.
  - La personalitat creativa.
  - Les fases de la creativitat.

● El procés creatiu en la plàstica.
  - Les primeres anotacions.
  - La concepció del projecte.
  - La presentació.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - La prehistòria.
  - L'Edat Antiga.
  - Anàlisi d'obres d'art prehistòriques i de l'Edat Antiga.
Unitat didàctica 2: Motius artístics: el paisatge, la natura morta, la figura humana i el retrat.

● El paisatge i la natura morta.
  - El paisatge.
  - La natura morta.

● La figura humana.
  - La representació de la figura humana.
  - El retrat.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - L'Edat Mitja.
  - Anàlisi d'obres d'art medieval.
Unitat didàctica 3: Tècniques artístiques: el dibuix i la pintura.

● El dibuix.
  - Les tècniques del dibuix.
  - Les tècniques de la pintura.

● La pintura
  - Els elements bàsics de la pintura.
  - Les tècniques de la pintura.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Renaixement.
  - Anàlisi d'obres renaixentistes.
Unitat didàctica 4: Tècniques artístiques: l'escultura i l'arquitectura.

● L'escultura.
  - El volum en l'escultura.
  - Les funcions de l'escultura.
  - Les tècniques de l'escultura.

● L'arquitectura.
10
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  - Els elements de l'arquitectura.
  - Els tipus d'arquitectura.
  - L'urbanisme.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Barroc.
  - Anàlisi d'obres barroques.
Unitat didàctica 5: Tècniques artístiques: gravat i estampació, reprografia.

● Tècniques d'estampació.
  - El gravat.
  - L'estampació en pla.

● La reprografia.
  - Evolució de la reprografia.
  - Les tècniques reprogràfiques.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Neoclassicisme.
  - Anàlisi d'obres neoclàssiques.
Unitat didàctica 6: Artesania funcional i arts decoratives.

● L'artesania funcional.
  - L'artesania del fang.
  - L'artesania del ferro..
  - L'artesania de la fusta.

● L'artesania ornamental.
  - L'artesania tèxtil.
  - L'artesania dels metalls preciosos.
  - L'artesania del vidre.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Romanticisme.
  - El realisme.
  - Anàlisi d'obres dels períodes romàntic i realista.

Unitat didàctica 7: El disseny i les arts gràfiques.
● Fonaments del disseny.

  - Tipus de disseny.
  - El llenguatge del disseny.
  - Les tècniques plàstiques en el disseny.

● El disseny.
  - Elements del disseny gràfic.
  - Funcions del disseny gràfic.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - L'impressionisme.
  - El postimpressionisme.
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  - Anàlisi d'obres dels períodes impressionista i postimpressionista.
Unitat didàctica 8: Sistemes de representació: projeccions, escales, acotació i perspectiva.

● Els sistemes de representació.
  - La projecció de figures i objectes.
  - El dibuix en perspectiva.

● La normalització.
  - L'escala de reproducció.
  - L'acotació.
  - La perspectiva cavallera.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - Les avantguardes artístiques.
  - L'arquitectura moderna.
  - Anàlisi d'obres d'art de les avantguardes artístiques i de reconeguts arquitectes.
Unitat didàctica 9: L'art seqüencial: el cinema i l'animació.

● El llenguatge cinematogràfic.
  - El pla com a unitat narrativa.
  - El muntatge.

● L'animació d'imatges.
  - L'animació clàssica.
  - L'animació per ordinador.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - Les arts plàstiques avui.
  - Les imatges en moviment.
- Anàlisi d'obres d'art contemporani: instal·lació i vídeo.

2. Objectius

Objectius específics de l'àrea.

Els objectius que han de desenvolupar els alumnes de l’assignatura d’educació plàstica, visual i
audiovisual en l’etapa d’educació secundària obligatòria són els següents:

1. Observar, percebre, comprendre i interpretar críticament la comunicació mitjançant les imatges i
les formes del seu entorn natural i cultural, així com ser sensibles envers les seves qualitats
evocadores, simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals.
2. Apreciar els valors culturals i estètics i identificar-ne, interpretar-ne i valorar-ne els continguts;
entendre’ls com a part de la diversitat cultural i contribuir al seu respecte, conservació i millora.
3. Interpretar les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges i cercar la manera
personal i expressiva més adequada per comunicar les troballes obtingudes amb el signe, el color
i l’espai. La interpretació correcta de la comunicació publicitària.
4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge
personal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic amb
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la finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació.
5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees i contribuir
a la comunicació, la reflexió crítica i el respecte.
6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques
plàstiques i visuals i les tecnologies de la informació i la comunicació, i valorar l’esforç de
superació que comporta el procés creatiu.
7. Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la
representació de les qualitats de les superfícies i el detall, de manera que siguin eficaços per a la
comunicació volguda.
8. Planificar i reflexionar, de forma individual i cooperativa, sobre el procés de realització d’un
objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final de cada fase, l’estat de
consecució.
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptar actituds de
flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant
discriminacions o estigmes personals o socials.
10. Contribuir activament al coneixement, el respecte, la conservació, la divulgació i la millora del
patrimoni europeu, espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a senyal
d’identitat pròpia.
11. Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa,
conservació i desenvolupament i acceptar la convivència amb valors artístics propis d’altres
cultures que coexisteixen amb la nostra per fer de la diversitat un valor enriquidor i integrador.
12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica
diferents de la pròpia i de les formes dominants a l’entorn; superar estereotips i
convencionalismes, i elaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin als alumnes actuar
amb iniciativa responsable.
13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen el
comportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els
processos comunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en
l’expressió d’idees mitjançant els missatges visuals.
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-OBJECTIUS ESPECÍFICS Educació Plàstica, Visual i Audiovisual - 4t ESO

1. Apreciar i interpretar amb esperit crític les diverses classes d'imatges i els elements que les
caracteritzen.
2. Conèixer i respectar els diversos modes d'expressió i comunicació visual, i superar
convencionalismes.
3. Percebre, observar, valorar i interpretar els missatges visuals de l'entorn, i reconèixer les seves
formes bàsiques i complexes.
4. Desenvolupar la capacitat creativa per a expressar-se correctament amb el llenguatge visual
graficoplàstic.
5. Comprendre les relacions del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges, així com també
amb les noves tecnologies, i adaptar-los a les seves possibilitats i necessitats expressives.
6. Representar correctament formes, aplicant-hi diferents mètodes descriptius.
7. Planificar conjuntament diferents processos de realització d'obres, adoptar actituds positives i
desterrar tot signe d'intolerància o discriminació.
8. Valorar i apreciar les produccions dels altres encara que no tenguin res a veure amb els gustos
propis, i educar així la sensibilitat.
9. Augmentar els recursos expressius per a trobar millors i adequades solucions plàstiques, i
apreciar les possibilitats que ofereix la investigació dels procediments i tècniques.
10. Reconèixer que el fet artístic també es troba en l'entorn i no sols en els museus.
11. Valorar i apreciar el material, propi i de l'aula, i mantenir-lo en perfecte estat d'ús i conservació.

3. Orientacions metodològiques:

- Mètodes i propostes didàctiques.

1. Partir del coneixement i experiències prèvies dels alumnes.

● 1.- Detectar el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'alumne en alguns coneixements i
capacitats bàsiques abans d'enfrontar-se als nous continguts.

● 2.- Situar l'activitat educativa en funció de les necessitats particulars de cada alumne,
reformant, en alguns casos, aquells continguts que han estat apresos incorrectament i
modificant o ampliant, en altres, els coneixements d'aplicació d'un contingut.

● 3.- Explorar les idees prèvies que l'alumne té en relació amb la forma de captar la realitat
visual i conèixer en quin grau ha superat una apreciació simplista de la realitat, que es
concreta en l'estereotipus visual i en la realització d'imatges no interioritzades, i poder, així,
introduir plantejaments que afavoreixin i activin el pensament inductiu.

● 4.- Fer periòdicament partícip l'alumne de quins són els avenços assolits i també de quines
idees no s'han consolidat adequadament.

2. La motivació de l'alumne/a.

● 1.- Afavorir la socialització i la convivència partint del fet acceptat de la diversitat. L'interès i
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actitud favorable de l'alumne cap a l'aprenentatge seran fonamentals per a que aquest
realitzi la construcció de coneixements. Un factor determinant en la motivació i implicació
de l'alumne és la interrelació professor alumne, no només des del punt de vista pedagògic,
sinó també des de l'afectiu i social.

● 2.- Proposar, partint de les peculiaritats individuals, activitats en les quals l'alumne pugui
manejar-s'hi i ubicar els continguts apresos en els seus esquemes de coneixement;
activitats que siguin clarament accessibles a l'alumne, suscitant el desig de demostrar les
seves capacitats, contenint, no obstant, punts la dificultat dels quals sorgeixi durant el
procés.

● 3.- Plantejar activitats variades que recollissin els diferents interessos de l'alumne i, al
mateix temps, despertin la seva curiositat per conèixer els distints aspectes de l'àmbit de la
visualitat o de l'activitat gràficoplàstica, tenint en compte la incidència del medi per al
desenvolupament de les activitats i el seu valor motivacional en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

● 4.- Valorar el treball de l'alumne com a únic i original, estimulant-lo a superar les dificultats i
a seguir avançant en el procés d'aprenentatge; facilitar-li la reflexió sobre allò realitzat,
sobre el que ha après, i l'anàlisi de les dificultats amb que s'ha trobat; i promovent en
l'alumne/a una actitud de recerca i d'inconformisme valorant el procés i el treball sobre el
resultat.

3. La interacció dins l'aula.

● 1.- Preveure situacions en les que l'alumne treballi de manera individual amb activitats que
es desenvolupin en el marc del treball en grup; per afavorir una adequada relació del
professor amb cada alumne i dels alumnes entre sí.

● 2.- Propiciar la confrontació creativa de diferents resultats i l'intercanvi d'experiències amb
activitats col·lectives que permetran l'alumne conèixer les realitats diferents dels companys
i aprendre a valorar aquestes aportacions de manera positiva.

4. Equilibri entre la dimensió pràctica i conceptual de l'àrea.

● 1.- Proporcionar a l'alumne experiències que li permetin millorar el coneixement de les
pròpies actituds, expectatives i motivacions a fi de contribuir a la seva formació i ajudar-lo a
l'elaboració del seu projecte de futur.

● 2.- Ajudar l'alumne a orientar-se en una sèrie d'activitats que es realitzin en l'àmbit de la
visualitat, proporcionant-li instruments que li permetin relacionar-se autònoma i críticament
amb l'entorn, a través d'experiències que el mateix entorn li proporcioni i d'accions
exercides sobre el mateix, és a dir, "el veure" i "el fer", sempre combinant la dimensió
pràctica dels continguts amb la vessant conceptual dels mateixos.

● 3.- Propiciar una comprensió dels continguts dels llenguatges visuals i plàstics
eminentment pràctica, que permeti la construcció d'aprenentatges funcionals i significatius,
dedicant el temps necessari als procediments d'expressió visual i plàstica adequats per a
que arribin a assimilar-se els continguts treballs, sense que això suposi plantejar l'àrea com
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alguna cosa essencialment manual. Les activitats procedimentals, no seran en sí mateixes
l'objectiu bàsic de l'assignatura, sinó una de les vies d'accés a la comprensió i gaudiment
de la realitat visual i per interioritzar fets i conceptes.

5. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves
destreses i habilitats en uns continguts i en d'altres.

Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor, es
duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i inductor
de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà la seva
tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

-Considerarem la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al desenvolupament
de l'activitat constructiva de l'alumne.

-Partirem del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

-Orientarem la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les situacions d'aprenentatge i
desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

-Promourem l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge

connectaran amb els coneixements previs de alumne i en possibilitaran la construcció autònoma
d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

-Cercarem formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada alumne.
-Fomentarem el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

-METODOLOGIA DINS L'AULA

L'àrea d'Educació Plàstica i Visual consta d'una part teòrica i una part pràctica. Cada unitat
didàctica serà tractada dins l'aula mitjançant la lectura per part dels alumnes i de l'explicació per
part del professor, afavorint la comunicació i la participació de l'alumnat.

Partint dels continguts tractats, els alumnes hauran de realitzar una sèrie d'activitats
seleccionades pel professor, que pretenen afavorir l'aprenentatge constructiu i funcional. El
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professor explicarà cada un dels exercicis proposats, explicant també quins seran els criteris
d'avaluació en cada cas. L'elaboració de cada exercici constarà d'un procés d'observació, de
reflexió, i finalment, de producció. Aquestes activitats es realitzaran a classe, a fi de què l'alumnat
pugui comptar amb l'assessorament per part del professor i es lliuraran segons la data establerta
pel mateix. Els alumnes que necessitin més temps, per haver faltat a classe per motius justificats,
podran acabar-les a casa, si el professor així ho considera. També es podran encomanar treballs
per realitzar a casa.

Els recursos utilitzats pel professor, a més dels llibres de text, seran la pissarra, el projector de
diapositives, l'ordinador i el canó de projecció, llibres d'art o relacionats amb les diferents unitats
didàctiques, etc.

El paper del professor dins l'aula ha de tenir una funció de motivació, assessorament, orientació i
per afavorir la reflexió.

D'altra banda, el que s'espera dels alumnes és la participació en les activitats proposades, la
realització de les tasques i la participació dins el procés d'autoavaluació.

-PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS

El primer dia de classe, amb cada grup es farà la presentació del curs a l'alumnat. Aquesta
presentació es durà a terme a través d'un full confeccionat pel departament que es repartirà a tot
l'alumnat de l'assignatura i que constarà de les següents parts:

● Introducció. Dins aquest apartat hi trobarem la temporització dels continguts del curs per
avaluacions.

● Avaluació i qualificació. Consta d'una explicació de com seran avaluats els alumnes
(mitjançant proves, làmines i treball diari) i quin percentatges equivalen a les diferents parts
avaluades.

● Recursos i material necessari. Quins llibres de text, i altres materials, es faran servir, i
quins materials graficoplàstics necessitaran al llarg del curs.

● Activitats complementàries. Possibles sortides i participació en activitats del centre i
relacionades amb la matèria.

-AVALUACIÓ INICIAL

Una vegada feta la presentació del curs, l'alumnat procedirà a la realització d'una prova inicial
confeccionada pel departament. Aquesta prova consisteix en una sèrie de preguntes i activitats
que serviran al professorat com a eina per a saber el nivell dels alumnes, quins coneixements
tenen sobre conceptes importants de l'assignatura, capacitat de raonament i aptituds artístiques.
Aquesta prova servirà com a punt de partida per elaborar els informes de l'avaluació inicial.
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-MESURES PER MILLORAR LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL.

Tot i que l'àrea d'Educació Plàstica i Visual té un caire eminentment pràctic, es considera
essencial recolzar l'objectiu de millorar la correcció ortogràfica i gramatical de l'alumne, eina
indispensable en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, l'ús adequat del llenguatge es
tendrà en compte a l'hora de realitzar les proves escrites i els treballs, i es valorarà la correcta
utilització del llenguatge oral a les participacions dins l'aula per part de l'alumnat.

-MESURES PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA.

Pels mateixos motius que s'expressen a l'apartat anterior, des de l'àrea d'Educació Plàstica i
Visual s'afavoriran els hàbits de lectura. Quan s'escaigui, cada unitat didàctica serà llegida a
classe per l'alumnat, que després haurà de realitzar una breu explicació pública d'allò que ha llegit,
què ha entès i què ens volen transmetre.

Es proposen també lectures d'història de l'art i sobre grans artistes i tècniques artístiques, així
com la recerca d'informació per a la realització dels treballs escrits, amb la qual cosa es pretén
fomentar l'hàbit de lectura.

-TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS.

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes transversals, afavorint la

cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.

En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
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demés.
Educació per a la igualtat d'oportunitats.

Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.
És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendrà en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenent a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.
Tendrà en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.
L'educació per la pau.
Serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un pacifisme neutre, ni irat,
sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat, limitada per la llibertat dels
altres.

19



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

L'educació per a la salut
L’educació per a la salut, aquesta s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i
social, sense oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà
especial incidència en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.
L'educació sexual
ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar conductes sexistes tant en
els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així com a assumir pautes de
conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.
L’educació viària
s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es deriven de
l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la ciència.
L’educació per la construcció europea
s’entendrà com la integració dins una entitat major, bàsicament econòmica i política, però també
social i cultural, dels diferents països i estats que configuren la Comunitat Europea, valorant i
respectant totes les nacionalitats i diferències culturals de les diverses comunitats que la integren.
Es proposarà no una globalització cultural homogènia, sinó promoure uns valors socials, morals i
cívics comuns, i a partir del coneixement de les diferents cultures que conviuen dins aquesta
comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.
L’educació per la democràcia
el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al coneixement i a la comprensió

del funcionament de les societats democràtiques, des del marc més pròxim del nostre entorn,
passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per promoure una actitud respectuosa i
participativa envers el sistema democràtic. Aquest comportament democràtic s’analitzarà i
observarà especialment a través dels mitjans de comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran
aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

4. Unitats didàctiques.

1.- Les unitats didàctiques són conformades integrant elements dels distints blocs temàtics del
currículum oficial.
Aquests blocs posseeixen una dimensió analítica per al professor i no es transmeten d'aquesta
forma a l'alumne, ja que es faria difícil encaminar la construcció d'aprenentatges significatius
d'aquesta manera.
2.- Es proposen, en les unitats, activitats dirigides a l'adquisició de continguts procedimentals
relacionats amb destreses intel·lectuals, de manera que l'alumne analitzi, interpreti, estableixi
relacions i expressi valoracions crítiques sobre la realitat plàstica i visual, i arribi a conformar els
seus propis conceptes i principis explicatius.

5. Criteris per al disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

1.- Proporcionar a l'alumne l'oportunitat d'avançar per sí mateix, amb autonomia, de manera que
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pugui transferir i aplicar els coneixements adquirits a certes situacions de la realitat.

2.- Constituir la resposta als continguts, de manera que puguin ser interpretats i reflectits en nivells
distints

d'aprofundiment, alhora que, partint d'uns objectius concrets, propiciïn l'atenció a la diversitat
considerant les distintes capacitats i interessos dels alumnes.

3.- Tenir com a destí fonamental la interacció amb l'entorn immediat de l'alumne, tant en el cas
d'aquelles que es desenvolupin dins l'aula, com les que es duguin a terme fora del centre, en llocs
relacionats amb l'entorn natural o urbà de l'alumne.

4.- Estimular la creativitat i l'expressivitat de l'alumne i li permetin anar adquirint seguretat en les
pròpies possibilitats expressives. La repercussió de l'entorn en el desenvolupament d'aptituds
creadores conduirà a plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge des d'una perspectiva
motivacional, proporcionant dades i materials sobre els que l'alumne pugui construir un pensament
divergent i dins un clima propici de llibertat i espontaneïtat que afavoreixi la iniciativa personal i
respecti l'autonomia expressiva.

5.- Estimular, també, la imaginació i la fantasia, així com evocar imatges des del record, a través
d'un plantejament lúdic, afavorint el descobriment del món interior, la visualització d'imatges, la
fluïdesa i flexibilitat d'idees i l'expressió espontània, i permetre alhora explorar noves experiències.
La utilització de models inductors com estratègia creativa proporcionarà suggeriments punts
inicials per a que l'alumne introdueixi innovacions en base a una finalitat concreta, ja sigui estètica
o funcional i permetran induir-lo a rompre motlles convencionals i a superar respostes
estereotipades, alhora que emfasitzaran les possibilitats creatives, des de les expressions més
subjectives fins a les més objectives.

6.- Tenir en compte l'aportació del grup: activitats en petit o gran grup que permetin l'alumne el seu
enriquiment i al mateix temps la seva adaptació i integració social; i si es proposen no només des
de la nostra àrea, sinó també en connexió amb altres, li proporcionaran l'oportunitat d'integrar els
coneixements adquirits en relació amb altres disciplines.

7.- Estar en funció de les distintes finalitats que es persegueixin en cada moment:

a) Activitats de coneixements previs que permetin conèixer les idees, opinions, encerts i errors
conceptuals, procedimentals o actitudinals de l'alumne sobre els continguts que hauran de
desenvolupar-se;

b) Activitats de desenvolupament i consolidació que permetin a l'alumne conèixer i desenvolupar
els nous conceptes, procediments o actituds, així com la possibilitat de contrastar les idees noves
amb les prèvies i aplicar els nous aprenentatges. En aquest tipus d'activitats es planteja la següent
seqüència operativa, ordre que admetrà variants lògiques sempre i quan no afecti a la intenció
estructural de la unitat didàctica: 1. En una primera fase, proposar activitats en les que l'alumne/a
observi, reflexioni i analitzi, partint de la pròpia intuïció i experiències anteriors; 2. En una segona
etapa, establir activitats en un marc conceptual suggerint criteris i opcions interpretatives, d'acord
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amb uns continguts específics; 3. En tercer lloc, formular activitats que donin lloc a
l'experimentació de materials i tècniques per part de l'alumne; i, 4. Finalment, s'arriba a una
valoració crítica de les obres produïdes mitjançant activitats en les que els alumnes ofereixin
diferents punts de vista i argumentacions, a l'objecte d'enriquir l'experiència mitjançant la posta en
comú;

c) Activitats de reforç, per l'alumne que no hagi assolit els coneixements treballats;

d) Activitats d'ampliació que, malgrat no ser imprescindibles en el procés
d'ensenyament-aprenentatge però sí aconsellables, permetin continuar construint coneixements a
l'alumne que hagi realitzat de manera satisfactòria les activitats de desenvolupament i consolidació
proposades.

6. Relació amb altres àrees.

1.- Per a que el procés d'ensenyament-aprenentatge s'enfoqui d'una forma interdisciplinar és
important valorar el desenvolupament de les capacitats que poden ser comunes en les distintes
àrees. Dites capacitats parteixen, en gran part, de les dues línies sobre les que es fonamenta
l'àrea d'Educació Plàstica i Visual: la de "saber veure" i la de "saber fer", és a dir, l'activitat
perceptiva i l'operativa. Ja que són múltiples les possibles relacions entre la nostra i la resta
d'àrees, convindrà estimular l'interès de l'alumne mitjançant qüestions la resolució de les quals
necessiti la confluència de diverses disciplines.

2.- Per planificar les possibles connexions amb altres àrees, es determinaran els paral·lelismes
atenint als "continguts comuns" següents:

a) El llenguatge, atenint als diferents canals de comunicació, les seves finalitats, així com la
interacció dels distints llenguatges verbals i no verbals, i tenint en compte la seva repercussió en
cada una de les àrees. Es poden establir relacions amb les àrees de Música, Educació Física,
Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

b) Els elements configuradors del missatge visual, ja sigui com conceptes independents, com
elements integrats evocadors d'un significat, o bé per la seva implicació històrica, geogràfica i
social; per exemple la llum i el color. Es poden establir relacions amb les àrees de Ciències de la
Natura, Ciències Socials, Geografia i Història, etc.;

c) Els medis d'expressió i comunicació objectiva, com el dibuix geomètric i els sistemes projectius.
Es poden establir relacions amb les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.; i,

d) Les tècniques i instruments, a través de les destreses manuals a desenvolupar en les formes
d'expressió comunes o específiques utilitzades en cada disciplina. Es poden establir relacions amb
les àrees de Tecnologia, Matemàtiques, etc.

3.- Considerant que cada àrea té unes característiques conceptuals i metodològiques pròpies, la
pluralitat de visions es realitzaria de maneres diverses i amb fins i objectius diferents, per la qual
cosa, no es poden utilitzar unes regles fixes per al seu desenvolupament.
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7- Materials i recursos didàctics.

-LLIBRES DE TEXT.

Durant el present curs, hem optat per preparar un dossier de teoria fotocopiada per a cada nivell,
que faran les funcions de llibres de text.
1r ESO:

● Quadern de teoria, dissenyat pel Departament de Dibuix de l'IES Port d'Alcúdia.

-MATERIALS

-Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO hauran de dur els següents materials:
● Bloc de dibuix de paper Basik, format A4+, microperforat i sense requadre.

● Quadern d'apunts, format A5, quadriculat.

● Carpeta amb gomes, format A4+, per guardar el bloc, els apunts i altres materials.

● 2 fundes de plàstic format foli.

● Material bàsic per a la realització de cada una de les activitats (llapis de grafit, llapis de
colors, ceres, retolador de punta fina negre, retoladors de colors, pintures al tremp, pinzells,
regle, escaire, cartabó, compàs, tisores, goma d’enganxar de barra...).

-MATERIAL ADAPTAT

Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials utilitzaran els mateixos quaderns de teoria
que la resta d'alumnes, si és possible. Sinó, se'ls confeccionarà un quadern del nivell adaptat a les
seves necessitats. El professor aplicarà els criteris d'avaluació que cregui convenients adaptats a
cada alumne, per afavorir l'aprenentatge de manera personalitzada en cada cas i segons les
necessitats de cada alumne.

En cas que el professor ho cregui convenient, es podrà utilitzar material de l'àrea obtingut de
llibres de text d'Educació Primària.

-RECURSOS.

A part de les hores de què disposam i de les estratègies i activitats d’ensenyament/aprenentatge
que utilitzam, hi ha uns altres elements importantíssims dins l’elaboració de les programacions que
afecten directament la consecució dels objectius; aquests elements són l’espai i els materials.
És indispensable tenir una aula taller adequada, atès el caràcter fonamentalment experimental de

l’àrea i la diversitat de tècniques que l’alumnat ha de conèixer i de materials que ha de manipular.
Seria també molt convenient disposar d’una habitació annexa per treballar amb grups reduïts
activitats concretes del món de la fotografia, la informàtica, el muntatge audiovisual, etc.
És aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris molt complets de material, amb la finalitat
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que tenguin una informació directa de tots els materials possibles. Es pretén, d’aquesta manera,
facilitar les experiències d’investigació tant amb nous materials com amb altres que ja estan en
desús (diaris, revistes, fotografies, cartons, teles, filferros, plàstics, caixes i, fins i tot, materials
recollits de la natura com fulles, pinyes, branques, arenes, etc.)
És aconsellable també l’aprenentatge de la navegació en documents world wide web, com també
la millora de la formació sobre sistemes de recerca que permetin localitzar documents sobre els
quals es pugui aprendre més sobre la matèria. Observam aquest punt en l’àmbit docent en un
primer estadi per després expandir-lo a l’alumnat com a manera de recerca i localització de
material bibliogràfic a través d’Internet.

Voldríem aquí donar una especial importància a la biblioteca d’aula, quasi sempre inexistent a les
aules de dibuix. Es fa necessari fer consultes moltes vegades quan s’està immers dins el propi
treball i és, per tant, aconsellable deixar a l’abast dels alumnes mostraris (bibliografia, revistes,
diaris, còmics, llibres de fotografia, objectes, etc.) molt complets de material, amb la finalitat que
tenguin una informació directa de tot el que els envolta dins el camp de la comunicació visual.

En aquests moments, comptam amb els següents recursos:
-Aula-taller amb piques.
-Prestatgeries per emmagatzemament de materials i treballs.
-Canó projector de vídeo.
-Projector de diapositives.
-Projector de transparències.
-Col·lecció de diapositives.
-Talladora de porexpan.
-Tòrcul de gravat calcogràfic.
-Forn de ceràmica.
-Biblioteca d'aula.
-Fons de material bibliogràfic a la biblioteca del centre.
-Equip fotogràfic (càmera amb dos objectius).
-Focus d'il·luminació amb trípode.
-Cavallets senzills.
-Cavallets amb rodes.
-Aerògraf amb compressor.
-Maletí de sòlids de fusta.
-Maletí de peces metàl·liques.
-Maletí de sòlids de plàstic.
-Capses de gúbies.
-Punxons.
-Tronetes de modelatge.
-Eines de modelatge.
-Corrons de gravat en relleu.
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8. Temporització.

-TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS

Temporització continguts nuclears CURS 4t ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

El procés creatiu
Tècniques artístiques:

l'escultura i l'arquitectura
El disseny i les arts gràfiques

Motius artístics: el paisatge, la
natura morta, la figura humana

i el retrat.

Tècniques artístiques: gravat i
estampació, reprografia.

Sistemes de representació:
projeccions, escales, acotació i

perspectiva.
Tècniques artístiques: el

dibuix i la pintura
Artesania funcional i arts

decoratives
L'art seqüencial: el cinema i

l'animació
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9. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.

Els continguts de l'àrea d'educació visual i plàstica de 4t d'ESO estan repartits en 9 unitats
didàctiques.
Unitat Didàctica 1: El procés creatiu.

● La creativitat artística.
  - La personalitat creativa.
  - Les fases de la creativitat.

● El procés creatiu en la plàstica.
  - Les primeres anotacions.
  - La concepció del projecte.
  - La presentació.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - La prehistòria.
  - L'Edat Antiga.
  - Anàlisi d'obres d'art prehistòriques i de l'Edat Antiga.
Unitat didàctica 2: Motius artístics: el paisatge, la natura morta, la figura humana i el retrat.

● El paisatge i la natura morta.
  - El paisatge.
  - La natura morta.

● La figura humana.
  - La representació de la figura humana.
  - El retrat.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - L'Edat Mitja.
  - Anàlisi d'obres d'art medieval.
Unitat didàctica 3: Tècniques artístiques: el dibuix i la pintura.

● El dibuix.
  - Les tècniques del dibuix.
  - Les tècniques de la pintura.

● La pintura
  - Els elements bàsics de la pintura.
  - Les tècniques de la pintura.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Renaixement.
  - Anàlisi d'obres renaixentistes.
Unitat didàctica 4: Tècniques artístiques: l'escultura i l'arquitectura.

● L'escultura.
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  - El volum en l'escultura.
  - Les funcions de l'escultura.
  - Les tècniques de l'escultura.

● L'arquitectura.
  - Els elements de l'arquitectura.
  - Els tipus d'arquitectura.
  - L'urbanisme.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Barroc.
  - Anàlisi d'obres barroques.
Unitat didàctica 5: Tècniques artístiques: gravat i estampació, reprografia.

● Tècniques d'estampació.
  - El gravat.
  - L'estampació en pla.

● La reprografia.
  - Evolució de la reprografia.
  - Les tècniques reprogràfiques.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Neoclassicisme.
  - Anàlisi d'obres neoclàssiques.
Unitat didàctica 6: Artesania funcional i arts decoratives.

● L'artesania funcional.
  - L'artesania del fang.
  - L'artesania del ferro..
  - L'artesania de la fusta.

● L'artesania ornamental.
  - L'artesania tèxtil.
  - L'artesania dels metalls preciosos.
  - L'artesania del vidre.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - El Romanticisme.
  - El realisme.
  - Anàlisi d'obres dels períodes romàntic i realista.

Unitat didàctica 7: El disseny i les arts gràfiques.
● Fonaments del disseny.

  - Tipus de disseny.
  - El llenguatge del disseny.
  - Les tècniques plàstiques en el disseny.

● El disseny.
  - Elements del disseny gràfic.
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  - Funcions del disseny gràfic.
● L'expressió plàstica en l'art.

  - L'impressionisme.
  - El postimpressionisme.
  - Anàlisi d'obres dels períodes impressionista i postimpressionista.
Unitat didàctica 8: Sistemes de representació: projeccions, escales, acotació i perspectiva.

● Els sistemes de representació.
  - La projecció de figures i objectes.
  - El dibuix en perspectiva.

● La normalització.
  - L'escala de reproducció.
  - L'acotació.
  - La perspectiva cavallera.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - Les avantguardes artístiques.
  - L'arquitectura moderna.
  - Anàlisi d'obres d'art de les avantguardes artístiques i de reconeguts arquitectes.
Unitat didàctica 9: L'art seqüencial: el cinema i l'animació.

● El llenguatge cinematogràfic.
  - El pla com a unitat narrativa.
  - El muntatge.

● L'animació d'imatges.
  - L'animació clàssica.
  - L'animació per ordinador.

● L'expressió plàstica en l'art.
  - Les arts plàstiques avui.
  - Les imatges en moviment.
- Anàlisi d'obres d'art contemporani: instal·lació i vídeo.

10. Avaluació.

10.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable
(seleccionar i remarcar els mínims en negreta) en negreta els essencials.

En negreta es marquen els estàndards d’aprenentatge essencials que es tindran en compte per
avaluar la matèria.
BLOC 1. EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Continguts
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Llenguatge visual. La imatge com a mitjà de comunicació i expressió.
Composició. Estudi dels seus elements: moviment, forma-fons, ritme, etc.
Experimentació amb tècniques materials graficoplàstiques i suports.
Subjectivitat del color.
Procés de creació: esbós, projecte, avaluació, autoavaluació pròpia i col·lectiva.
Elaboració de projectes plàstics de forma individual i col·lectiva.
Interès per conèixer diferents estils artístics i valoració i respecte pel patrimoni artístic i cultural.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Realitzar composicions creatives, individuals i en grup, que evidenciïn les diferents capacitats
expressives del llenguatge plàstic i visual i desenvolupar la creativitat i expressar-la,
preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge personal o utilitzant els codis, la
terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic a fi d’enriquir les seves possibilitats
de comunicació.
1.1. Realitza composicions artístiques seleccionant i utilitzant els diferents elements del
llenguatge plàstic i visual.
2. Realitzar obres plàstiques experimentant i utilitzant diferents suports i tècniques, tant
analògiques com digitals i valorar l’esforç de superació que suposa el procés creatiu.
2.1. Aplica les lleis de composició, crea esquemes de moviments i ritmes i empra els materials i
les tècniques amb precisió.
2.2. Estudia i explica el moviment i les línies de força d’una imatge.
2.3. Canvia el significat d’una imatge per mitjà del color.
3. Triar els materials i les tècniques més adequades per elaborar una composició sobre la base
d’uns objectius prefixats i de l’autoavaluació contínua del procés de realització.
3.1. Coneix i tria els materials més adequats per realitzar projectes artístics.
3.2. Utilitza amb propietat els materials i els procediments més idonis per representar i
expressar-se en relació amb els llenguatges graficoplàstics, manté el seu espai de treball
i el seu material en perfecte estat i l’aporta a l’aula quan és necessari per elaborar les
activitats.
4. Realitzar projectes plàstics que comportin una organització de forma cooperativa i valorar la
feina en equip com a font de riquesa en la creació artística.
4.1. Entén el procés i les fases de creació artística i l’aplica a la producció de projectes
personals i de grup.
5. Reconèixer en obres d’art la utilització de diferents elements i tècniques d’expressió, apreciar
els diferents estils artístics, valorar el patrimoni artístic i cultural com un mitjà de comunicació i
gaudi individual i col·lectiu i contribuir a la seva conservació a través del respecte i la divulgació
de les obres d’art.
5.1. Explica, utilitzant un llenguatge adequat, el procés de creació d’una obra artística i
analitza els suports, materials i tècniques graficoplàstiques que constitueixen la imatge,
així com els elements compositius.
5.2. Analitza i llegeix imatges de diferents obres d’art i les situa en el període a què pertanyen
BLOC 2. DIBUIX TÈCNIC

29



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022

Programació didàctica. Departament de Dibuix

Continguts
Eines i materials de dibuix tècnic.
Geometria plana. Polígons.
Tangències.
Sistema dièdric. Vistes.
Construcció de formes tridimensionals. Perspectiva axonomètrica, cavallera i cònica.
Realització de peces i traçats geomètrics senzills utilitzant programes de dibuix amb ordinador.
Precisió i pulcritud en la utilització dels materials de dibuix tècnic.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar la configuració de dissenys fets amb formes geomètriques planes i crear
composicions on intervinguin diversos traçats geomètrics utilitzant amb precisió i pulcritud els
materials de dibuix tècnic.

1.1. Diferencia el sistema de dibuix descriptiu del perceptiu.
1.2. Resol problemes senzills referits a quadrilàters i a polígons emprant amb precisió els
materials de dibuix tècnic.
1.3. Resol problemes bàsics de tangències i enllaços.
1.4. Resol i analitza problemes de configuració de formes geomètriques planes i els aplica a la
creació de dissenys personals.
2. Diferenciar i utilitzar els diferents sistemes de representació gràfica i reconèixer la utilitat del
dibuix de representació objectiva en l’àmbit de les arts, l’arquitectura, el disseny i l’enginyeria.

2.1. Visualitza formes tridimensionals definides per les vistes principals.
2.2. Dibuixa les vistes (l’alçat, la planta i el perfil) de figures tridimensionals senzilles.
2.3. Dibuixa perspectives de formes tridimensionals, utilitzant i seleccionant el sistema de
representació més adequat.
2.4. Realitza perspectives còniques frontals i obliqües triant el punt de vista més adequat.
3. Utilitzar diferents programes de dibuix per ordinador per construir traçats geomètrics i peces
senzilles en els diferents sistemes de representació.

3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per crear dissenys
geomètrics senzills.
BLOC 3. FONAMENTS DEL DISSENY
Continguts
Comunicació visual. Finalitats.
Classificació dels objectes. Família o branca. Estètica i funcionalitat.
Disseny. Realització de composicions modulars bàsiques.
Utilització de la tecnologia de la informació i de la comunicació en les produccions pròpies i
col·lectives.
Imatge corporativa d’una empresa. Fases de realització.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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1. Percebre i interpretar críticament les imatges i les formes del seu entorn cultural sent sensible
a les qualitats plàstiques, estètiques i funcionals i apreciant el procés de creació artística, tant en
obres pròpies com alienes i distingir-ne i valorar-ne les diferents fases.
1.1. Coneix els elements i finalitats de la comunicació visual.
1.2. Observa i analitza els objectes del nostre entorn en el vessant estètic i de
funcionalitat i utilitat utilitzant el llenguatge visual i verbal.
2. Identificar els diferents elements que formen l’estructura del llenguatge del disseny.
2.1. Identifica i classifica diferents objectes en funció de la família o branca del disseny.
3. Realitzar composicions creatives que evidenciïn les qualitats tècniques i expressives del
llenguatge del disseny, les adapta a les diferents àrees i valora la feina en equip per crear idees
originals.
3.1. Realitza diferents tipus de disseny i composicions modulars utilitzant les formes
geomètriques bàsiques i estudia l’organització del pla i de l’espai.
3.2. Coneix i planifica les diferents fases de realització de la imatge corporativa d’una empresa.
3.3. Realitza composicions creatives i funcionals, les adapta a les diferents àrees del
disseny i valora el treball organitzat i seqüenciat en la realització de tot projecte, així com
l’exactitud, l’ordre i la neteja en les representacions gràfiques.
3.4. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per dur a terme els propis
projectes artístics de disseny.
3.5. Planifica les passes que cal seguir en la realització de projectes artístics i respecta les
realitzades per companys.
BLOC 4. LLENGUATGE AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA
Continguts
Llenguatge audiovisual i multimèdia. Finalitats.
Guió il·lustrat. El guió i la seva producció.
Cinema. Estudi tècnic: anàlisi del pla, moviment, l’angulació de la càmera.
Fotografia. Realització i estudi de les possibilitats expressives.
Disseny en publicitat. Estudi dels elements graficoplàstics que la componen.
Disseny gràfic assistit per ordinador. Tractament de la imatge.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
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1. Identificar els diferents elements que formen l’estructura narrativa i expressiva bàsica del
llenguatge audiovisual i multimèdia, descriure correctament les passes necessàries per produir
un missatge audiovisual i valorar la tasca d’equip.
1.1. Analitza els tipus de pla que apareixen en diferents pel·lícules cinematogràfiques i en
valora els factors expressius.
1.2. Elabora un guió il·lustrat com a guió per a la seqüència d’una pel·lícula.
2. Reconèixer els elements les finalitats que integren els diferents llenguatges audiovisuals.
2.1. Visiona diferents pel·lícules cinematogràfiques i n’identifica i n’analitza els diferents plans,
angulacions i moviments de càmera.
2.2. Analitza i realitza diferents fotografies tenint en compte diversos criteris estètics.
2.3. Recopila diferents imatges de premsa i n’analitza les finalitats.
3. Realitzar composicions creatives a partir de codis utilitzats en cada llenguatge audiovisual i
mostrar interès pels avenços tecnològics vinculats a aquests llenguatges.
3.1. Elabora imatges digitals utilitzant diferents programes de dibuix per ordinador.
3.2. Projecta un disseny publicitari utilitzant els diferents elements del llenguatge
graficoplàstic.
3.3. Realitza, seguint l’esquema del procés de creació, un projecte personal.
4. Mostrar una actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i rebutjar
els elements que suposen discriminació sexual, social o racial.
4.1. Analitza elements publicitaris amb una actitud crítica des del coneixement dels
elements que els componen.

10.2. Criteris de qualificació per nivells.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA, a tots els nivells, es realitzarà valorant:
● Activitats pràctiques:

Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del quadern de pràctiques i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs, netedat
i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0 a 10.

● Proves o exàmens:
Es farà un examen o dos per avaluació, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

● Quadern d'apunts:
Es revisarà periòdicament el quadern d'apunts de l'alumne. Es valorarà que estigui al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

● Material:
Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb positius o
negatius.

● Expressió oral:
Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.
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● Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:
Es valorarà l'assistència, l'actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de treball i la participació
en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà amb positius o negatius.

La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats pràctiques
comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les notes de la resta
d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de negatius afectarà a la
qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà descomptar fins a 1 punt de la nota
final de l'avaluació.
Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en les
mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.
Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la nota final
serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir les
activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.

10.3. Procediments d'avaluació.

-ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació 1
Exàmens, exercicis teòrics... 20 %
Pràctica, entrega de quadern, tasques... 60 %
Actitud 20 %
Correcció lingüística Aquest apartat es valorarà inclòs en els 3

apartats anteriors.

10.4. Avaluació i qualificació.

L'avaluació i qualificació de l'àrea de PLÀSTICA es realitzarà valorant:

 Activitats pràctiques:

 Es revisarà, de principi a final, la realització de les activitats del bloc de dibuix i les
realitzades sobre altres suports. Es valoraran els següents punts: correcció en els treballs,
netedat i presentació, puntualitat, creativitat i originalitat. Les pràctiques es qualificaran de 0
a 10.

 Proves o exàmens:
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 Es farà una prova per tema, amb preguntes teòriques i pràctiques. Els exàmens es
qualificaran de 0 a 10.

 Quadern d'apunts:

 Es revisaran periòdicament els apunts de l'alumne. Es valorarà que estiguin al dia, així com
l'ordre, la netedat i la presentació. Es qualificarà amb positius o negatius.

-Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:

-El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
-Has de posar data cada dia.
-Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
-Ha d'estar net i amb marges.
-Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.

 Material:

 Donat el caire eminentment pràctic de la matèria, es fa imprescindible que l'alumne dugui el
material necessari per a la realització de cada una de les activitats. Es qualificarà amb
positius o negatius.

 Expressió oral i escrita:

Es valorarà l'explicació, per part de l'alumne, de les activitats realitzades.

 Assistència, actitud, hàbit de treball i participació:

 Es valorarà l'assistència, l'actitud i la participació de l'alumne envers l'assignatura, l'hàbit de
treball i la participació en les activitats individuals i de grup. Es qualificarà de 0 a 10.

 NOTA

 La nota de l'avaluació es calcularà de la següent manera: les notes de les activitats
pràctiques comptaran un 60%; les notes dels exàmens comptaran un 20%; per últim, les
notes de la resta d'apartats comptaran un 20%, sempre tenint en compte que l'acumulació de
negatius afectarà a la qualificació global de l'avaluació: per cada 3 negatius es podrà
descomptar fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació.

 Per poder aprovar una avaluació, l'alumne haurà d'obtenir com a mínim un 3 damunt 10 en
les mitjanes de les activitats pràctiques i dels exàmens per separat.

 Per poder aprovar l'àrea a final de curs, cal haver aprovat almenys dues avaluacions, i la
nota final serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions..

 Per recuperar, l'alumne haurà de fer les activitats pendents, acabar les inacabades o repetir
les activitats suspeses. A final de curs, dins les classes ordinàries, es donarà l'oportunitat de
recuperar els exàmens suspesos mitjançant una prova que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques.
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 10.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

A continuació, es concreten els mecanismes per a la recuperació de l'àrea d'Educació
Plàstica i Visual.
RECUPERACIÓ DURANT EL CURS.
L'àrea d'Educació Plàstica i visual és una assignatura de caire eminentment pràctic.
L'alumnat realitza un gran nombre d'activitats entorn a les diferents unitats didàctiques i, per
aquest motiu, el departament considera que l'alumnat te oportunitats suficients per aprovar cada
avaluació mitjançant la feina diària i no creu necessari haver de realitzar proves de recuperació de
les avaluacions.
La qualificació final de curs s'obtindrà realitzant la mitjana de les notes obtingudes a les tres
avaluacions. Per aprovar l'assignatura s'han d'haver aprovat, almenys, dues
avaluacions, una de les quals serà la tercera.
L'alumne/a que, al juny, hagi obtingut avaluació negativa haurà de realitzar una prova pel
setembre, realitzar i lliurar els exercicis que no ha realitzat o ha suspès durant el curs.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS D'ALTRES CURSOS.
El sistema de recuperació que el departament d'Educació Plàstica i Visual proposa permet la
recuperació de l'àrea per maig, per juny i per setembre. Per això, l'alumne rebrà un document en
el qual s'especifiquen els continguts a recuperar, el pla de recuperació i els criteris d'avaluació.
RECUPERACIÓ PER MAIG:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova la 1a i la 2a avaluació d’EPVA II, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne no cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, ni
l’assignatura d’Educació Plàstica i Visual II, i té l’assignatura EPVA I pendent, haurà de realitzar un
dossier de treballs que serà elaborat pel departament, i fer 'examen de recuperació, que constarà
de preguntes teòriques i pràctiques, i que es realitza durant el mes de maig. El dossier de treballs
s'entregarà el mateix dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de
l'examen. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.
RECUPERACIÓ PER JUNY:
1. Cas 1. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I (de 1r ESO). Si
un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 4t ESO, o l’assignatura
d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II – EPVA II (als cursos de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO –
3r PMAR), i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà aprovada
l’assignatura EPVA I de 1r ESO.
2. Cas 2. RECUPERACIÓ D’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II (de 2n ESO – 2n
PMAR, 3r ESO – 3r PMAR). Si un alumne cursa l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual a 4t ESO, i aprova l'assignatura en l'avaluació ordinària, automàticament li quedarà
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aprovada l’assignatura EPVA II de 2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR.
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS
Els alumnes amb la matèria d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (1 ESO), Educació Plàstica,
Visual i Audiovisual II (2n ESO – 2n PMAR, 3r ESO – 3r PMAR) o Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual (de 4 ESO) pendent, hauran de realitzar un dossier de treballs que serà elaborat pel
departament, i realitzar l'examen de recuperació, que constarà de preguntes teòriques i
pràctiques, que es realitza durant el mes de setembre. El dossier de treballs s'entregarà el mateix
dia de l'examen, i comptarà un 60% de la nota, essent l'altre 40% la nota de l'examen. Per poder
fer mitjana, la nota de l'examen serà igual o superior a 3.

● 10.6. Criteris de promoció i titulació.

● Es seguiran els criteris que en aquest moment marquen les directrius de Conselleria.

● 10.7. Consideracions importants.

● A causa de les modificacions introduïdes per la LLei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre
(LOMLOE), està pendent l’aprovació del Decret que regularà l’avaluació i la promoció a
l’Educació Secundària. La convocatòria extraordinària de setembre desapareix i les
decisions de promoció i titulació s'adoptaran en una convocatòria que tendrà lloc al
finalitzar el curs escolar.

● Una vegada que s’hagi concretat l'organització de les proves de final de curs, els alumnes i
les famílies seran convenientment informats de les dates de recuperacions i de quins són
els criteris per a superar cada una de les matèries del curs.

● COVID-19:
● Tot i la situació sanitària causada per la covid-19, l’ensenyament al centre és totalment

presencial. Només en el cas que un alumne estigui diagnosticat com a persona de risc o
d’especial vulnerabilitat mitjançant un informe mèdic, o bé presenti símptomes compatibles
amb la malaltia i/o es trobi en aïllament preventiu, ha de presentar el corresponent
justificant d'assistència al centre de salut i podrà realitzar les activitats avaluables de forma
telemàtica a través de l’eina Classroom. Una vegada superada la malaltia i/o l’aïllament
podrà realitzar les proves escrites de forma presencial al centre.

11. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).

Els temes transversals s'entenen com un conjunt de continguts que impregnen l'actuació
educativa en general, ja que, degut al seu fort component actitudinal, han de tractar-se des de
totes les àrees que formen el currículum.
Des d'aquesta àrea es contribuirà al desenvolupament dels temes  transversals, afavorint la
cooperació entre els alumnes, el respecte per les opinions i solucions distintes de la pròpia, i
col·laborant al desenvolupament de l'estabilitat emocional i psíquica, de l'autoestima,
independència i autonomia de l'alumne/a a través del desenvolupament de les capacitats creatives
i expressives.
En la formació plàstica i visual, alguns d'aquests temes adquireixen una major rellevància, i a
continuació feim una proposta de tractament en els diferents àmbits relacionats amb l'àrea. Aquest
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tractament es farà des del punt de vista teòric, pel que fa a l'observació de missatges visuals
relacionats amb els temes transversals; i, per una altra banda, des del punt de vista pràctic, basat
en la creació, i concretat en la realització de treballs que abordin els diferents temes en diversos
formats: dibuix, pintura, escultura, disseny de cartells, fotografia, vídeo, etc.

Educació moral i cívica.
Serà la base i el punt de referència en torn al qual giren els temes transversals. En la nostra àrea
-en tant que una de les seves finalitats és la socialització de l'alumne/a en el seu medi, assimilant
l'entorn
visual i plàstic en el que viu amb una actitud reflexiva i crítica- poden considerar-se estretament
relacionades amb aquest tema totes aquelles actituds dirigides a la valoració, respecte i
conservació del patrimoni cultural i a l'interès per relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup prenent consciència de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels
demés.

Educació per a la igualtat d'oportunitats.

Des d'aquesta àrea s'ha de procurar valorar per igual, atenent als mateixos criteris, les aportacions
dels alumnes i les alumnes. Es perseguirà l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació o
d'intolerància, no solament en el pla de les idees, sinó i sobretot, en el de les conductes personals
i socials, reflectides en la vida diària, als mitjans de comunicació, als centres de treball, als llocs
d'oci, etc. És important fomentar en l'alumne/a l'interès per l'anàlisi crítica d'aquells continguts que
denotin discriminació sexual en el llenguatge a través de la imatge, així com dels estereotips que
de forma inconscient es reflexen en els seus treballs, a fi de dur a terme una progressiva
transformació de les actituds.

Educació ambiental.

És un dels àmbits on l'àrea pot fer un major èmfasi i no es referirà a l'àmbit de la natura en
general, sinó que tendra en compte els àmbits més propers i concrets en que es mou l'alumne/a:
la localitat, el barri, la casa, el col·legi, etc. És fonamental inculcar pautes d'actuació i
comportament dirigides al respecte al medi ambient, alhora que ampliar i millorar, a través del
llenguatge plàstic, les possibilitats de comunicació amb l'entorn; pautes que permetin valorar tant
les obres visuals creades en relació amb l'ambient com l'ambient mateix sobre el qual l'home hagi
intervingut (l'arquitectura, l'urbanisme, els ornaments, etc.), atenint a criteris d'harmonia, estètics,
protecció i conservació del medi, etc.

Educació del consumidor.

Tendra en compte el fet històric del consum, però se circumscriurà més a la societat actual, que no
solament fabrica productes, sinó també consumidors; fenomen que genera necessitats sense
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fonament,
sense cap discriminació d'edat o de condició, ni diferenciació entre allò que és necessari i allò que
és superflu. És fonamental dotar a l'alumne/a de procediments que li permetin analitzar críticament
les necessitats de consum creades a través de la publicitat. Aquells continguts relacionats amb
l'estudi dels elements integrants d'un missatge i la seva intencionalitat afavoriran una recepció
activa i crítica d'aquests missatges i una selecció dels mateixos en funció dels interessos
particulars de l'alumne/a.
En relació al consum relacionat amb l'oci, l'àrea ofereix excel·lents oportunitats per orientar a
l'alumne/a sobre diferents activitats que contribueixen al desenvolupament de la capacitat creativa
i, a la vegada, poden dur a terme en el seu temps lliure, per exemple la pintura, el cinema, el
teatre, la fotografia, l'obra gràfica comercial, etc. També serà important atendre a aquells
continguts relacionats amb l'aprofitament dels materials i recursos de que es disposa,
experimentant amb materials de rebuig, creant els seus propis instruments i compartint amb els
companys els materials de què es disposa.

Educació per la pau

L'educació per la pau serà considerada com una conseqüència de la justícia; no es tracta d'un
pacifisme neutre, ni irat, sinó actiu i responsable, en el qual està implicada la pròpia llibertat,
limitada per la llibertat dels altres.

L'educació per a la salut

L'educació per a la salut s’orientarà en el sentit de la salut física, biològica, mental i social, sense
oblidar les pràctiques que incideixen negativament en la salut. A més, es farà especial incidència
en les recomanacions sanitàries a seguir per prevenir contagis.

L'educació sexual

L'educació sexual ajudarà a descobrir la dimensió afectiva de la relació sexual i a rebutjar
conductes sexistes tant en els mitjans de comunicació com en el medi familiar, escolar i social, així
com a assumir pautes de conductes
integradores i respectuoses de la diversitat per raó de sexe.

L’educació viària

L’educació viària s’ha d’abordar des de les normes de circulació i les conseqüències que es
deriven de l’incompliment d’aquestes, com també des dels coneixements teòrics que aporta la
ciència.

L’educació per la construcció europea

  L’educació per la construcció europea s’entendrà com la integració dins una entitat major,
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bàsicament econòmica i política, però també social i cultural, dels diferents països i estats que
configuren la Comunitat Europea, valorant i respectant totes les nacionalitats i diferències culturals
de les diverses comunitats que la integren. Es proposarà no una globalització cultural homogènia,
sinó promoure uns valors socials, morals i cívics comuns, i a partir del coneixement de les
diferents cultures que conviuen dins aquesta comunitat, ensenyar a valorar-les i respectar-les.

L’educació per la democràcia

 L’educació per la democràcia, el coneixement i la pràctica dels drets humans farà referència al
coneixement i a la comprensió del funcionament de les societats democràtiques, des del marc
més pròxim del nostre entorn, passant pel marc europeu, fins a arribar al marc mundial, per
promoure una actitud respectuosa i participativa envers el sistema democràtic. Aquest
comportament democràtic s’analitzarà i observarà especialment a través dels mitjans de
comunicació, i amb esperit crític es rebutjaran aquelles actituds que siguin contràries a aquest.

TRACTAMENT DELS CONTINGUTS TRANSVERSALS PER CURSOS.

Durant aquest curs, es posarà en marxa el tractament de continguts transversals per cursos.
S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:

S'ha de fer notar que alguns d'aquests temes transversals no s'han treballat fins ara, i durant el
curs s'aniran preparant materials i recursos per poder-los utilitzar a classe.
La previsió de temes transversals a treballar amb cada curs és la següent:
2n ESO: Educació per a la salut. Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
3r ESO: Educació per a la salut. Sexualitat. Orientació acadèmica. Violència de gènere.

12. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament de les
competències clau a les matèries.

En el següent quadre, es detallen les connexions entre les dimensions de les competències
bàsiques i els objectius generals d'Educació Plàstica i Visual:

OBJECTIUS DE L'ÀREA
RELACIONS AMB LES COMPETÈNCIES CLAU

Dimensió relacionada Competèn
cia
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1. Observar, percebre,
comprendre i interpretar
críticament la comunicació,
mitjançant les imatges i les
formes del seu entorn natural i
cultural, i ser sensibles envers
les seves qualitats evocadores,
simbòliques, plàstiques,
estètiques i funcionals.

- Analitzar de manera crítica la informació
obtinguda.

cb1

- Interpretar i expressar amb claredat i precisió
informacions que contenen elements matemàtics,
dades i expressions matemàtiques.

cb2

- Interactuar amb l’espai físic. cb3

- Comprendre la informació, analitzar-la de forma
crítica i reflexiva, i integrar-la en els esquemes
previs de coneixement.

cb4

- Adquirir habilitats de pensament, perceptives i
comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per
comprendre i valorar les manifestacions artístiques.

cb6

- Desenvolupar estratègies que facilitin la
comprensió, l’expressió, l’atenció, la concentració,
la memorització, el raonament i la motivació.

cb7

2. Apreciar els valors culturals i
estètics, identificant,
interpretant i valorant els seus
continguts; entendre’ls com a
part de la diversitat cultural, i
contribuir-ne al respecte, la
conservació i la millora.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Generar produccions responsables i creatives. cb4
- Comprendre l’aportació que les diferents cultures
han fet a l’evolució i al progrés de la humanitat.

cb5

- Conèixer la importància representativa,
expressiva i comunicativa que els factors estètics
tenen en la vida quotidiana de les persones i de les
societats.

cb6

3. Interpretar les relacions del
llenguatge visual i plàstic amb
altres llenguatges, i cercar la
manera personal i expressiva
més adequada per comunicar
les troballes obtingudes amb el
signe, el color i l’espai. La
interpretació correcta de la
comunicació publicitària davant
d’un consum responsable.

- Traduir del llenguatge natural al llenguatge
simbòlic/formal, i entendre les relacions entre l’un i
l’altre.

cb2

- Dominar els llenguatges específics bàsics
(textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les
seves pautes de descodificació i de transferència,
aplicant-los a diferents situacions i contextos.

cb4

- Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els
fets i els problemes socials i històrics.

cb5

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6
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- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb8

4. Desenvolupar la creativitat i
expressar-la, preferentment,
amb la subjectivitat del seu
llenguatge personal, utilitzant
els codis, la terminologia i els
procediments del llenguatge
visual i plàstic, amb la finalitat
d’enriquir estèticament les
seves possibilitats de
comunicació.

- Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se
oralment i per escrit amb propietat i precisió en
situacions concretes.

cb1

- Comunicar la informació i els coneixements
adquirits en diferents suports i emprant recursos
expressius que incorporin diferents llenguatges i
tècniques específiques, aprofitant les possibilitats
que ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.

cb4

- Trobar fonts i formes d’expressió personal. cb6
- Adequar la utilització de recursos artístics
d’expressió i representació per realitzar
produccions pròpies.

cb6

- Emprar tècniques de treball per projectes i de
resolució de problemes

cb7

- Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i
avaluar accions o projectes individuals o col·lectius.

cb8

5. Utilitzar el llenguatge plàstic
per representar emocions,
sentiments, vivències i idees,
contribuint a la comunicació, la
reflexió crítica i el respecte
entre les persones.

- Generar idees. cb1
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per
expressar-se a través de codis artístics.

cb6

- Reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees.

cb8

6. Apreciar les possibilitats
expressives que ofereix la
investigació amb diverses
tècniques plàstiques i visuals, i
les tecnologies de la
informació i la comunicació,
valorant l’esforç de superació
que comporta el procés
creatiu.

- Posar en pràctica els processos propis de la
indagació científica.

cb3

- Exploració, manipulació i incorporació del medi
per a la creació.

cb3

- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la
comunicació com a eina per organitzar la
informació, processar-la i orientar-la, per
aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de
feina i d’oci

cb4

- Tenir consciència de la importància de donar
suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions
dels altres.

cb6

- Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia cb6
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capacitat estètica, tècnica i creadora.
- Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en
la feina.

cb7

7. Representar cossos i espais
simples mitjançant el domini de
la perspectiva, les proporcions
i la representació de les
qualitats de les superfícies i el
detall, de manera que siguin
eficaços per a la comunicació
desitjada.

- Comprendre les interrelacions existents entre les
diverses representacions.

cb2

- Emprar habitualment els recursos tecnològics
disponibles per resoldre problemes reals de
manera eficient.

cb4

- Tenir un coneixement bàsic de les principals
tècniques, els recursos i les convencions dels
diferents llenguatges artístics per a la pròpia
expressió.

cb6

8. Planificar i reflexionar, de
forma individual i cooperativa,
sobre el procés de realització
d’un objecte partint d’uns
objectius prefixats, i revisar i
valorar, al final de cada fase,
l’estat de la seva consecució.

- Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. cb1
- Validar, analitzar, criticar i comunicar un model i
els seus resultats.

cb2

- Manejar estratègies per identificar i resoldre els
problemes habituals de programari i maquinari que
sorgeixin.

cb4

- Actuar amb criteri propi mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable.

cb5

- Planificar, avaluar i ajustar els processos
necessaris per aconseguir resultats, en l’àmbit
personal o en l’acadèmic.

cb6

- Planificar les passes a seguir en la resolució de
problemes.

cb7

- Conèixer les fases de desenvolupament d’un
projecte: planificar, prendre decisions, actuar,
avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

cb8

9. Relacionar-se amb altres
persones i participar en
activitats de grup, adoptant
actituds de flexibilitat,
responsabilitat, solidaritat,
interès i tolerància, superant
inhibicions i prejudicis, i
rebutjant discriminacions o
estigmes personals o socials.

- Comunicar el plantejament d’un problema, els
processos seguits en la seva resolució i els
resultats obtinguts.

cb2

- Treballar en entorns col·laboratius ampliant els
entorns de comunicació per participar en
comunitats d’aprenentatge formals i informals.

cb4

- Construir, acceptar i practicar normes de
convivència d’acord amb els valors democràtics.

cb5

- Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
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- Aplicar habilitats de pensament divergent i
de treball cooperatiu.

cb6

- Emprar tècniques i hàbits de treball cooperatiu. cb7
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de
manera cooperativa i flexible.

cb8

- Posar-se en el lloc de l’altre, dialogar i negociar. cb8
- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions
així com valorar les idees dels altres.

cb8

10. Contribuir activament al
coneixement, el respecte, la
conservació, la divulgació i la
millora del patrimoni europeu,
espanyol i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
com a senyal d’identitat pròpia.

- Tenir un coneixement bàsic de les obres i les
manifestacions més destacades del patrimoni
cultural.

cb6

11. Conèixer i valorar el
patrimoni artístic i cultural de la
comunitat autònoma de les
Illes Balears, com a base de la
nostra identitat i idiosincràsia, i
contribuir-ne activament a la
defensa, la conservació i el
desenvolupament, acceptant la
convivència amb valors
artístics propis d’altres cultures
que coexisteixen amb la nostra
per fer de la diversitat un valor
enriquidor i integrador.

- Actuar per millorar i preservar les condicions de
vida pròpia, les dels altres i les de tots els éssers
vius.

cb3

- Mostrar interès per contribuir a la conservació del
patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i
el d’altres llocs.

cb6

12. Respectar, apreciar i
aprendre a interpretar altres
maneres d’expressió visual i
plàstica diferents de la pròpia i
de les formes dominants a
l’entorn, superant estereotips i
convencionalismes, i elaborar
judicis o adquirir criteris
personals que permetin a
l’alumnat actuar amb iniciativa
responsable.

- Establir relacions d’igualtat entre sexes, llengües,
ètnies i qualsevol altre tipus de diferència.

cb1

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista.

cb5

- Entendre que les posicions personals no són
ètiques si no estan basades en el respecte als
principis i valors universals.

cb5

- Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica
cap a la diversitat d’expressions artístiques.

cb6

- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions,
així com valorar les idees dels altres.

cb8

13. Acceptar i participar en el - Posar-se al lloc de l’altre: escoltar, analitzar i tenir cb1
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respecte i seguiment dels
valors i les normes que regulen
el comportament en les
diferents situacions que
sorgeixen en les relacions
humanes i en els processos
comunicatius, reconèixer-los
com a integrants d’una
formació global i integrar-los
en l’expressió d’idees
mitjançant els missatges
visuals.

en compte opinions diferents de la pròpia.
- Demostrar una disposició favorable i de
progressiva seguretat i confiança cap a la
informació i les situacions que contenen elements o
suports matemàtics.

cb2

- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i
segura.

cb4

- Saber posar-se al lloc de l’altre i comprendre el
seu punt de vista. cb5

- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. cb5
- Prendre decisions en els diferents nivells de la
vida comunitària valorant conjuntament els
interessos individuals i els del grup.

cb5

- Percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents
realitats i produccions del món de l’art i de la
cultura.

cb6

- Aprendre dels altres i amb els altres. cb7
- Afirmar i defensar els drets propis i els dels altres. cb8
- Saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i
negociar.

cb8

Disseny universal per a l’aprenentatge
Durant aquest curs es valoraran els apartats que proposa el DUA, i que es detallen a continuació:
I. Proporcionar múltiples maneres comprometre's

Pauta 7. Proporcionar oportunitats per a generar interès
7.1. Fomentar l'elecció individual i l'autonomia.
7.2. Potenciar la rellevància, el valor i l'autenticitat de la informació i les activitats.
7.3. Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions.

Pauta 8. Donar opcions per mantenir l'esforç i la persistència
8.1. Ressaltar la importància dels objectius.
8.2. Variar el nivell de dificultat dels recursos que s'ofereixen per aconseguir els reptes.
8.3. Impulsar la col·laboració i la comunicació.
8.4. Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l'esforç necessari per seguir aprenent.

Pauta 9. Donar opcions d'autoregulació
9.1. Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació.
9.2. Facilitar estratègies i habilitats de superació i d'autoregulació emocional.
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9.3. Desenvolupar la reflexió en relació al propi progrés i l'autoavaluació. Alumnes

II. Proporcionar múltiples maneres de representació II

Pauta 1. Proporcionar diverses opcions per a la percepció Pa la
1.1. Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut
1.2. Oferir alternatives a la informació auditiva
1.3. Oferir alternatives a la informació visual

Pauta 2. Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
2.1. Clarificar el vocabulari i els símbols
2.2. Explicar la sintaxi i l'estructura dels elements presentats 5.
2.3. Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols
2.4. Promoure la comprensió dels continguts a través de diverses llengües i llenguatges
2.5. Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, video, so...)

Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió
3.1. Activar els coneixements previs. 6.
3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees.
6.
3.3. Guiar el processament d'informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies
de pensament i d'acció.
3.4. Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges. la Alumnes informats i amb
recursos
III. Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió

Pauta 4. Proporcionar diverses opcions per a la interacció fisica
4.1. Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació.
4.2. Assegurar l'accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport.

Pauta 5. Oferir diverses opcions per a l'expressió i la comunicació
5.1. Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació.
5.2. Utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició.
5.3. Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica.

Pauta 6. Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives
6.1. Donar suport perquė l'alumne estableixi de manera realista els propis objectius. 6.2. Ajudar en
la planificació i el desenvolupament d'estratègies.
6.3. Proporcionar recursos i estrategies per gestionar la informació.
6.4. Oferir instruments per evidenciar el progrés la capacitat per autoavaluar-se.
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13. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.

13.1 Plans d'actuació i de suport. Atenció a les diferències entres els/les alumnes.

● L'àrea de Plàstica no compta amb la possibilitat de desdoblar grups o fer agrupaments
flexibles. El plantejament que es fa per atendre a les diferències entre els i les alumnes és el
següent:

● 1.- Atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat
del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves destreses i
habilitats en uns continguts i en d'altres.

● Els cinc principis generals fins ara relacionats, si s'entenen com a pautes per al professor,
es duran a terme dins un clima de flexibilitat, afectivitat i respecte mutu. El professor, autor i
inductor de situacions d'aprenentatge, serà l'essencial mediador en el procés educatiu, i orientarà
la seva tasca cap a la consecució d'adquisicions significatives per part de l'alumne:

13.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i les
possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o intervencions
d’ensenyament més individualitzades, que prioritzin alguns objectius i continguts, que treballin més
especialment algunes habilitats, o alguns procediments, que utilitzin altres estratègies
metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els ritmes i els temps habituals per assolir els
objectius i assimilar els continguts, i també els criteris d’avaluació.
Dins la mateixa aula es podrien fer les adaptacions per mitjà de l’agrupament d’alumnes a partir de
les capacitats o dels nivells de coneixement; sempre, això sí, utilitzant una estratègia integradora i
de treball en grup.
El professor ha de tenir en compte aquestes peculiaritats individuals a l’hora de plantejar nous
continguts i proposar activitats en què l’alumnat, amb la col·laboració del professor o dels
companys, pugui desenvolupar-se i localitzar-hi els continguts apresos en els esquemes de
coneixement.
Si l’activitat sembla accessible a l’alumnat, aquest intentarà demostrar la seva capacitat, encara
que després surtin dificultats en les quals se l’haurà d’ajudar.
Els criteris d'avaluació dels alumnes diagnosticats com ANEE i NESE seran aplicats pel professor i
es farà en funció del nivell curricular de cada alumne. D'aquesta manera s'atenen a les necessitats
personals de cada alumne en concret.
Per atendre a aquestes diferents necessitats el professor mantindrà reunions amb l'orientador, per
obtenir informació i preparar materials, i l'informarà de tot el relacionat amb les ACIS d'aquests
alumnes, que li seran lliurades trimestralment.
En el cas que l'alumne no necessiti d'una adaptació curricular significativa, es programaran
activitats de reforç educatiu que possibilitin l'alumne l'assoliment dels objectius mínims de l'àrea.
Els criteris són:
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● -Considerar la nostra activitat com a professors com mediadora i guia per al
desenvolupament de l'activitat constructiva de l'alumne.

● -Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa considerar tant les
seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com els seus coneixements previs.

● -Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a aprendre i serà
més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant sentit a les
situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió, comprensió i actuació.

● -Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats
d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de alumne i en
possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de coneixement" i l'aplicació dels
aprenentatges desenvolupats.

● -Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de cada
alumne.
● -Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de l'alumne.

13.3 ATENCIÓ ALS GRUPS D’ALUMNES VULNERABLES:

Mesures per a l’atenció a les necessitats dels grups següents:
1. Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la

violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

2. Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir
presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb
mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament domiciliari o en
quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu
estat de salut ho permeti, per via telemàtica.

3. Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats educatives
especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

14. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

El departament d'Educació Plàstica i Visual proposa les següents activitats complementàries i
extraescolars, supeditades a l'aprovació en la CCP i la PGA, i a la programació i dates d'activitats
interessants per al departament que ens puguin arribar de museus i centres expositius com la
Fundació Yannick i Ben Jakober, el Museu Es Baluard, la Fundació La Caixa, el Casal Solleric, la
Fundació Pilar i Joan Miró, el Casal de Can Fondo, etc.

MATÈRIA CURS ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DATES
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EXTRAESCOLARS

EDUCACIÓ
PLÀSTICA

4A-B-C

● Decoració del centre.
● Participació a concursos.
● Visita a exposicions: Depenent de la

programació dels diferents espais culturals, es
pot programar la visita a alguna exposició, si ho
permeten les condicions establertes per la
comissió d'Activitats Extraescolars.

(Es faran
durant tot el

curs)

15. Competències digitals.

CLASSROOM

Des de l'àrea de plàstica s’ha dissenyat una programació enfocada a donar resposta als reptes de
connexió amb l’assignatura des de casa. Així doncs, s’ha fet tot el possible per mantenir un estret
ús de les TAC a cada una de les sessions. S’han programat totes les activitats per a la realització
de les tasques.

VIDEOCONFERÈNCIES

Des de l'àrea de plàstica es promou la normativa per a la realització de les videoconferències:
L’ensenyament telemàtic suposa impartició de classes mitjançant videoconferències.
Aquest recull d’instruccions sobre com s’han d’utilitzar els aparells electrònics a l’hora de participar
en les videoconferències quedarà recollit al reglament del centre. No respectar aquestes
instruccions pot ser motiu de sanció per part del professorat si suposa un incompliment de
les normes de convivència del centre (punt 4, lletra i).
NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1. Puntualitat. L’alumne ha de connectar-se el dia i l’hora en què se l’ha convocat.
2. Telèfon mòbil. Ha d’estar desconnectat durant la videoconferència per evitar
distraccions.
3. Càmera. L’ús de la càmera oberta és obligatori en tot moment, no pots desconnectar-la, el
professor i els altres assistents han de ser visibles durant la videoconferència. En canvi, el
micròfon és recomanable que estigui desconnectat, i només activar-lo quan hagis de fer una
intervenció.
4. Protecció de dades i imatges. No pots captar, ni enregistrar, ni manipular imatges dels
professors ni dels companys. La protecció d’imatge i de dades és fonamental, no protegir-la et pot
dur conseqüències legals. La descàrrega, difusió, distribució o divulgació dels enregistraments de
les classes, així com compartir-les a les xarxes socials, suposarà una vulneració del dret
fonamental a la protecció de dades i el dret a la pròpia imatge i a la propietat intel·lectual. Aquests
usos estan prohibits, de tal manera que si no es respectessin, es poden exigir responsabilitats
legals aplicables a la persona infractora.
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CONSELLS
- ÚS D’AURICULARS. Per evitar l'acoblament del micròfon.
- INDUMENTÀRIA. És una situació de comunicació formal, és convenient vestir-se com si anessis
a l’escola presencialment.
- AMBIENT NEUTRE. Vigiar el fons.
- EVITAR LA MULTITASCA. Centrar-se en la classe o conferència que estàs rebent.
- EVITAR L’EFECTE FOCAL. Mira a la càmera al parlar i a la pantalla quan parlen els companys.
- BONA IL·LUMINACIÓ. Evitem les persianes obertes darrera.
- CÀMERA A L’ALÇADA.
- SO AMBIENT. Millor en espais petits. Reduïm també el possible trànsit de persones.
- DEMANAR TORN DE PARAULA. Permet mantenir un cert ordre sobretot en trobades amb més
de tres persones.
- EXPRESSIÓ. El to de veu haurà de ser més alt, modular i vocalitzar una mica més.

16. Consideracions en relació a l’atenció a la diversitat derivades de la crisi sanitària
per COVID-19

La crisi sanitària ha posat de relleu mancances en l’alumnat que no garanteixen el principi
d’equitat en l’educació. Així, es fa necessari prendre les mesures necessàries per tal de poder
garantir aquest principi.
Per això, el BOIB núm. 119 de 07/07/2020 estableix, en el punt 5, que:

Tant en el pla de contingència com en la programació general anual (PGA) s'ha de recollir, davant
els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les necessitats dels grups
següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes
de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir presencialment
al centre per prescripció mèdica o que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de
protecció individual. L'alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà
seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via
telemàtica.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.
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En conseqüència, es detallen les mesures que des de el departament didàctic es prenen en
detectar alguna d’aquestes situacions:

● Situacions de vulnerabilitat social. El departament, amb autorització prèvia de la direcció
del centre, facilitarà els recursos materials necessaris per tal de què l’alumne assoleixi els
objectius específics d’àrea i desenvolupi les competències clau en el seu màxim grau, com
ara dispositius digitals, comptes d’usuari i/o material didàctic en paper.

● Situacions d'especial vulnerabilitat de salut. El departament realitzarà les sessions, si el
professor ho troba convenient i amb autorització de la direcció del centre, de forma
telemàtica fent ús d’eines com el Hangouts meet que permetin la connexió de l’alumne en
la mateixa sessió i l’accés a la documentació i realització de tasques amb la plataforma
Classroom.

● Situacions d'especial necessitat. el departament amb el suport del Departament
d’Orientació, elaborarà les adaptacions individuals corresponents. en elles s’especifica
objectius específics de l’àrea adaptats a l’alumne i amb els recursos i metodologia més
adient a les seves necessitats.

Signatures:

José María Alaminos García
(cap de departament)

Jaume Orejuela Salas
(professor)

Port d'Alcúdia, 30 de setembre de 2021
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1. Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum

del’àrea d’EF a la realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés

d’Ensenyament-Aprenentatge dins l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes

del 4t curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.

1.1. Professorat de l’àrea

- Xesc Segura Marc (professor d’EF de 1r i 3n ESO i cap de departament)

- Mateu Martorell Muñoz  (professor d’EF de 2r i 4t d’ESO i professor d’EF de

l’aula UECCO)

1.2. Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

(BOE núm. 295, de 10 de desembre)

- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educaciósecundària obligatòria a les Illes Balears

- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels

instituts d’educació secundària.

- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

- Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 7 de juliol de 2021, per

la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres

docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació

secundària, per al curs 2021-2022.

- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera

de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució

conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i

Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de

prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi

sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la
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comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

1.1. Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les

decisions oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació

en cada curs.

L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de

Mallorca. El centre té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació

Secundària Obligatòria i compta a més a més amb una unitat d'Educació Especial amb

currículum propi (AULA UEECO).

El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort

des Fassers. Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa

fins arribar a l'actualitat amb aproximadament 380 alumnes.

Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi

centre compta amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i

una de futbol sala.

A més, la programació també té en compte altres documents de centre que

complementen i concreten el PEC, així com:

 - El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea,

lametodologia i l’avaluació.

 - El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca

lesnormes de convivència generals.

 - I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la

llengua vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.

 

2. Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com

contribueix aquesta àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a

través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La
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llengua és un element imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme

i per donar els alumnes un suport teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a

aquesta competència en totes les UD de la programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD;

principalment a la UD de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència

cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar

informació o realitzar els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una

eina fonamental pel tractament dels continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia

de treball del centre farem ús del google classroom així com altres eines google. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13 del

currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la consideració

d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B. D'aquesta manera, els

alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en cas de confinament. Per tant,

es procurarà que els alumnes siguin capaços de tenir un maneig bàsic del google

classroom i del correu electrònic com a eina de comunicació amb el professorat.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que

també ha d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia

de l’alumne de forma progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat

d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives,

són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i

valors de la vida en societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als

companys, als adversaris i a l’àrbitre. En les UD de bàsquet i handbol proposam

situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicam un temps a

reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes

assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una

disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la

iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja comença a prendre algunes

decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que tenguin la base en

què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.

Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i
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tradicionals de les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal

preservar.

3. Objectius

3.1. Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat

lesdiferents capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan

directament relacionats amb les unitats didàctiques que es plantegen en aquesta

programació:

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les

persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a

valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania

democràtica.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre

ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds

de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i

lacapacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir

responsabilitats.

j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així

com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar

lesdiferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física

i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i

valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

3.2. Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per

acada curs, concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En

aquest curs els objectius específics que es treballen són:
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1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que

l’activitatfísica té per a la salut.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les

manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits

saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a

millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats

implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el

condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les

funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds

d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar-

ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials

detolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i

aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny

i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats

físiquesesportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni

pera l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus

de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de

les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari

preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar

en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia
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valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.

12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a

l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències

culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de

consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

3.3. Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea

i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica Obj.
etapa

Obj. esp.
d’àrea

Competències

UD1: Escalfament General I g,l 1,13 C.aprendre/ c.digital

UD2: Les Capacitats
Físiques Bàsiques

g,l 1,3,4,11, 13 C. matemàtica/ c.
aprendre

UD3: Esports alternatius l 2, 5,6,12,13 c. social / c. aprendre

UD4: La Haka l 7, 12, 13 c. social / expres.
culturals

UD5: Bàdminton I a,c,g,l 5,6,12, 13 c. aprendre/ c. social

UD6: Primers auxilis l 1,13 c. digital/  c. aprendre

UD7: Activitats al medi
natural

l,j 8,9, 13 c. social/ expres.
culturals

UD8: Mim i malabars l 7, 12, 13 c. social/ c. sentit
iniciativa

UD9: Elements tècnics dels
esports d’equip.

a,c,g,l 2, 5,6,12, 13 c. aprendre/ c. social

4. Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació

secundària,marca els elements transversals que s’han de treballar en totes les

matèries. Així, entotes les unitats didàctiques es fomenta:

 -  La comprensió lectora
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 -  L’expressió oral i escrita

 - L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13

del currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la

consideració d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B.

D'aquesta manera, els alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en

cas de confinament.

 - L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la

prevenció i resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com

el respecte.

 - La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació

física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva

competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els

procediments i les actituds vinculades sobretot a la conducta motora. Per

aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària una

anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos,

el moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està

vinculada a competències relacionades amb la salut a través d’accions que

ajuden a adquirir i consolidar hàbits responsables d’activitat física regular i a

adoptar actituds crítiques davant pràctiques individuals, socials i de grup no

saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties d’origen

cardiovascular (Currículum d’educació física).

 

5. Selecció i seqüenciació dels continguts

5.1. Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia

al llarg dels distints cursos, són els següents:

BLOC 1.
Salut

BLOC 2.
Accions
motrius,indivi
duals,d’oposic
ió, de
col·laboració
o col·lab-opo

BLOC 3.
Accions
motrius en
situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4.
Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots
els blocs
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1r
ESO

Capacitats
físiques
bàsiques

Habilitats de
circ
Elements
tècnics dels
esports
d’equip
Bàdminton
Esports
alternatius

Expressió
corporal
Mim
Habilitats de
Circ

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers
auxilis

2n
ESO

Condició
física per la
salut

Elements
tècnics dels
esports
d’equip
Bàdminton II
Esports
alternatius i
adaptats

Ballam
Just dance

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers
auxilis

3r
ESO

Condició
física per la
salut i
alimentació

Esports
alternatius i
adaptats
Bàdminton III
Esports
col·lectius:
elements
tècnics

Jota
Mallorquina
Aerobic

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers
auxilis

4t ESO Condició
física i salut
Activitat
física i salut

Esports
alternatius
Bàdminton IV
Esports
col·lectius:
organització
de sessions

Jota
Mallorquina
Ball de saló

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers
auxilis

5.2. Temporalització dels trimestres

Temporització continguts

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1: Escalfament General
I

UD4: La Haka UD7: Activitats al medi
natural

UD2: Les Capacitats
Físiques Bàsiques

UD5: Bàdminton I UD8: Mim i malabars
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UD3: Esports alternatius UD6: Primers auxilis UD9: Elements tècnics
dels esports d’equip.

Trimestre Junta d’avaluació

Primer 13-16 desembre (NOTES 22 desembre)

Segon 21-25 març (NOTES 25 març)

Tercer 20-21 juny (NOTES 23 juny)

5.3. Seqüència de continguts

Es consideren continguts essencials cadascun dels 5 blocs de continguts que

configuren el currículum d’educació física. El primer fa referència a la salut; el segon

gira al voltant de diferents tipus de situacions motrius, caracteritzades per trets

comuns de lògica interna diferents dels altres tipus: entorns estables, individuals i

situacions d’oposició, de cooperació i de col·laboració-oposició; el tercer fa referència

a situacions d’adaptació a l’entorn; el quart, a situacions d’índole artística o

expressiva, i, finalment, el cinquè bloc fa referència a continguts comuns a tots els

blocs. Per tant, en qualsevol escenari es treballaran cadascun d’aquests blocs ja que

consideram que són els elements essencials.

A continuació es realitza una seqüenciació dels continguts a partir de les unitats

didàctiques treballades de manera que es treballin cadascun dels blocs de continguts

del currículum, considerats com a elements essencials. A més, en aquesta

seqüenciació s’incloen aquells que no es varen poder desenvolupar els curs passat.

UD1. Escalfament general

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.

L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament

general i a l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics

elaborats individualment. Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.
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UD2. Les Capacitats Físiques Bàsiques

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.

Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació

entre els conceptes de salut física i condició física.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les

seves possibilitats i limitacions.

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre

l’organisme.

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un

nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de

moviment.

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa

contínua uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i

l’amplitud de moviment. Efectes sobre la salut.

La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.

La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la

velocitat de reacció i desplaçament.

UD3. Jocs i esport alternatius

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.
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Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i
aspectes tècnics i tàctics.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-
oposició.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

UD4.  La haka

Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i

intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Valoració de la capacitat i els usos expressius i comunicatius del cos.

UD5. Bàdminton

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.
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Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les

relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.

Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports

d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de

recreació.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions

que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels

fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o

col·laboració-oposició.

UD6. Primers auxilis

Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

Tècniques de primers auxilis.

UD7. Activitats al medi natural.
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Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació
a l’entorn

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el
senderisme i material necessari.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a
terme activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les
possibilitats que l’entorn ens ofereix.

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

Lectura de mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació.

Mitjans moderns d’orientació.

UD8. Mimi i activitats de circ

Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i

intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Valoració de la capacitat i els usos expressius i comunicatius del cos.

UD9. Elements tècnics dels esports d’equip.
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Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i
aspectes tècnics i tàctics.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-
oposició.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

6. Principis didàctics i metodològics

6.1. Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix

lessegüents pautes:

- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació,

s’expliquen les pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria,

continguts a treballar i la seva avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea

perquè els alumnes ho puguin consultar.

- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de

l’alumne, en el qual es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per

poder dur a terme una adaptació a la realitat individual de cada alumne. Aquest

document ha de ser complimentat i firmat pels pares o responsables del respectiu

alumne.

6.2. Mètodes pedagògics
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 - Es realitza una avaluació inicial al començament de curs durant les dates

assenyalades per l’equip directiu. Aquesta avaluació ens serveix per conèixer el

nivell de partida dels alumnes i el seu estat emocional. Es realitza mitjançant un

qüestionari d’avaluació inicial i algunes activitats pràctiques de classe.

L’avaluació inicial és el punt de referència dels equips docents convocats per

l’equip directiu durant el mes de octubre i s’utilitza per adequar les

programacions didàctiques a les característiques i necessitats dels alumnes. A

més, s'adopten les mesures pertinents de suport per l’alumnat amb NESE.

 - Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran

diversitat d’activitats d’aprenentatge i als objectius proposats.

 - En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució

deproblemes, en l’establiment de connexions entre els continguts

interdisciplinars ipromovent un aprenentatge significatiu que parteixi del que

l’alumne ja sap i hopugui transferir a un context diferent o a situacions reals.

 - Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en

lapràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part

dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes.

 - Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament

de laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la

unitat didàctica que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra

intervenció educativa: potenciar la socialització, prioritzar la individualització

del’ensenyament, implicar cognoscitivament a l'alumnat o potenciar la

sevacreativitat.

 

6.3. La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a

fi que els alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per

parelles,en petit grup o en gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els

alumnes i elsajuda a desenvolupar una actitud de col·laboració amb els companys, de

respecte, deresponsabilitat, de participació i d’autonomia progressiva.

Distribució del temps
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Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha

derestar el temps que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se.

D’aquesta manera el departament d’EF estableix un màxim de 5 minuts perquè els

alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant aquest temps el professor

prepara el material a utilitzar durant la sessió.

S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre

molt de temps en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats.

Es procura realitzar activitats simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps

de compromís motor. A més, l'ensenyament de conceptes es realitzarà principalment a

través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a l'aula ordinària.

Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric,

escalfament o adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de

vestimentamínima obligatòria i tornada a l’aula.

Distribució de l’espai

El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres

educatius és el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen

elsrequisits mínims dels centres educatius.

Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes

activitats en el medi proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn

immillorable per facilitar la comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i

organitzada i l’atenció a la diversitat, per la qual cosa s’intenta potenciar al màxim

aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.

6.4. Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb

la pràctica són penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni

llibres de text.

Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de

les TIC, especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de

transmissió de coneixement entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet

per reforçar els continguts ja treballats, per aprofundir en aspectes relacionats amb
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l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També s’utilitzen vídeos d’internet per

afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.

Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es

troba dins un quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest

quartet amb la finalitat de tenir controlat el material de què disposa el departament.

Fora de l’horari d’EF els alumnes han d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del

centre, independent del material del departament d’EF.

6.5. Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir

present el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris.

L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions

socials diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra

intervenció educativa. Amb la intenció d'avançar en el camí d'una escola inclusiva,

s’incorporen els principis i pautes del disseny universal de l'aprenentatge

(DUA). D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies

metodològiques per atendre a la diversitat:

 - Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb

unes determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb

característiquesdiferents. D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents

mètodes a fi de millorar l’adquisició de coneixements i facilitar la inclusió de tot

l’alumnat.

 - Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint

uns criteris establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del

seu objectiu. D’aquesta manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells

(treball cooperatiu), potenciant l’aprenentatge entre iguals.

 - Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació

del’alumne a l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves

necessitats i motivacions.

 - Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris

per identificar quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar

aquestes activitats als ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
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 A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament

d’orientació i l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les

pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La principal

finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 

 - Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles

adaptacions necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada

amb el grup. En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons

l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de

què no fos possible la participació en l’activitat, es realitza un treball alternatiu

per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup, realització

d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca, realització de fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

6.6. Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant

altres activitats que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris

que estendran en compte a l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:

 - La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més

dificultats tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els

resultats.

 - Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les

diferències individuals i afavoreix l’autonomia.

 - Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar

algunes de les habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb

l’ajuda del professor.

 - Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa

activitat però variant el grau de dificultat.
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 - Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els

continguts conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A

més, els treballs són flexibles i permeten una ampliació dels continguts en

relació a les característiques dels alumnes.

 - Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents

activitats esportives dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física

fora del centre. També aquest proposarà la dinamització de les activitats

extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al contingut i els objectius propis

de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és individualitzada el professor

es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin material per a

superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes

propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà

individualitzada segons les necessitats i l’interès de l’alumne.

 

7. Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels

Instituts d’educació secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats

complementàries que es realitzen aquest curs són:

- Sortida Senderisme a S’albufereta (interdisciplinar amb biologia)

- Activitats alternatives i de condició física la platja.

8. Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.

L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la

normativa específica d'aquesta:

• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del

professorat. De tal manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.

• Han de venir canviats de casa, preparats per a la pràctica d’activitat física

• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una

conducta adequada i el professorat passarà llista.

• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les

instal·lacions esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
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• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda

terminantment prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a

casa o a la taquilla.

• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als

vestidors.

• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se.

Després, s’ha de sortir de les instal·lacions esportives.

8.2. Assistència i participació.

L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui

practicar

la sessió.

• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que

s'hagi justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o,

en el seu defecte, un justificant dels pares/mares o un correu electrònic explicant el

motiu.

• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.

• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència.

Tot l'alumnat, practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada

per a poder realitzar les activitats alternatives proposades pel professorat.

8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:

La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra

respecte envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona

salut.

• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no

es dugui el material esportiu restarà nota a la part actitudinal.

• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes

puguin canviar-se i/o dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i

netegi després de la pràctica. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà

en l'avaluació de l'assignatura.

• Recordam que és indispensable dur el material adequat:

- 2 mascaretes (normativa de centre)
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- Gel hidroalcohòlic (normativa de centre)

- Botella d’aigua

- Desodorant

- Camiseta de recanvi

- Tovallola petita per netejar-se

8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.

• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del

material amb autorització i/o presència del professorat.

• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys,

professorat, instal·lacions i material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal

ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar el seu valor.

• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat

educativa i que, per tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i

tothom pugui gaudir d'ells el major temps possible.

8.5. Conductes prohibides.

Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa

de centre i àrea.

• Menjar a les instal·lacions.

• Mala utilització del material i instal·lacions.

• No complir amb les ordres indicades pel professorat.

• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.

8.6. Entrega de treballs.

• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor

indicat.

• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de

treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia

que s'incorpori al centre.

• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà,

com a màxim, de 5.

8.7. Alumnes lesionats.
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La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o

malalts se li realitzarà adaptacions d'accés al currículum:

• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant

mèdic. Quedarà exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir

els continguts per altres que sí pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una

recopilació de les sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.

• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball

complementari o adaptat. Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà

substituir continguts per altres que sí pugui desenvolupar (treballs complementaris,

observació de sessions, disseny i posada en pràctica de sessions, etc.)

En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i

el professorat podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica

s'adeqüi a les característiques específiques de l'alumne.

9. Protocol d’ús d’aules específiques

Enguany, a causa de la nova situació derivada de la pandèmica causada per la COVID

19, a més de la normativa específica de departament, es compta un protocol d’ús

d’aules específiques. En aquest document s’especifica:

1. Mesures i recomanacions generals (aspectes d’higiene, distançament, protecció…)

2. En relació a la metodologia i agrupaments (classes teòriques o pràctiques, treballs
individuals, grups…)

3. En relació a la distribució de l’espai i desplaçaments dins l’aula (organització del
mobiliari i ubicació dels alumnes…)

4. En relació a l’ús i desinfecció de material i instruments (utilització individual
d’instruments, mesures de desinfecció…)

*Veure document ANNEX VIII.

10. Avaluació

10.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de
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les competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que

apareixen en el currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present

programació didàctica. Cadascun d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les

competències, els objectius generals d’etapa i els objectius específics d’àrea que

esteim avaluant amb aquell criteri.

Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són

les especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més

específiques dels aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en

compte a l’hora de determinar el grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.

Amb independència de l'escenari en el qual ens puguem trobar, els criteris d'avaluació

i els estàndards d'avaluació es  mantenen invariables en tots tres escenaris.

Els instruments d’avaluació s’utilitzaran instruments d’avaluació que serveixin per

obtenir informació sobre el grau d’assoliment dels EAA lligats a cada UD:

Conceptuals: exàmens escrits, qüestionaris i treballs.

Procedimentals: Llista control, rúbriques i registre anecdòtic.

Actitudinal: Escales de valoració, llista control i registre anecdòtic.

UD1: L’escalfament general
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Desenvolupar activitats pròpies de l’escalfament general i
relacionar-les amb les seves característiques.

Compe
C.
apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 20% ACTITUD 40%

5-1.1 Relaciona
l’estructura d’una sessió
d’activitat física amb la
intensitat dels esforços
realitzats.

5-1.2 Prepara i duu a
terme escalfaments
generals de forma
autònoma.

3.3. Respecta els altres,
amb independència del
nivell de destresa.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.V
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UD2: Les capacitats físiques bàsiques.

Reconèixer les capacitats físiques bàsiques i els mecanismes
de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-les a la
pròpia pràctica i relacionar-les amb la salut.

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,4
,11,
13

Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les
possibilitats personals dins els marges de la salut i mostrar
una actitud d’autoexigència en l’esforç.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Adapta la intensitat de
l’esforç controlant la
freqüència cardíaca
corresponent als marges
de millora dels diferents
factors de la condició
física.

Analitza la implicació de
les capacitats físiques en
les diferents activitats
fisicoesportives

3.3. Respecta els altres,
amb independència del
nivell de destresa.

Participa activament en la
millora de les capacitats
físiques bàsiques des d’un
enfocament saludable
utilitzant principalment el
joc per desenvolupar-les.

Adapta la intensitat de
l’esforç controlant la
freqüència cardíaca
corresponent als marges
de millora dels diferents
factors de la condició
física.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD3: Esports Alternatius

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

Compe
c. social
sentit
ini

Obj
gen
l

Obj
esp
2,
5,6,1
2, 13

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

2.1. Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades.

2.1. Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades.

2.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

3.2. Col·labora en les
activitats de grup
respectant les aportacions
dels altres i les normes
establertes i assumint les
seves responsabilitats per
aconseguir els objectius

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD4: La Haka

Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

Compe
c. social
sentit
ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Crea i posa en pràctica
una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

Utilitza tècniques
corporals, de manera
creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Col·labora en el disseny i
la realització de balls i
danses i adapta la seva
execució a la dels
companys.

Crea i posa en pràctica
una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

Respecta als altres dins la
tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD5: Bàdminton I

Resoldre situacions motrius d’esports de canxa dividida
utilitzant les estratègies més adequades segons els estímuls
rellevants.

Compe
c.
apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,1
2,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Discrimina els estímuls
que cal tenir en compte a
l’hora de prendre
decisions en les situacions
d’oposició per obtenir
avantatge o complir
l’objectiu de l’acció.

Descriu els aspectes
organitzatius d’atac i de
defensa en les activitats
fisicoesportives d’oposició
realitzades.

Respecta als altres, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD6: Primers auxilis I

Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en
activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne
les característiques, conèixer les interaccions motrius que
comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a
l’hora de desenvolupar-les.

Compe
c. digit
c.
aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Posa en pràctica els
protocols que s’han de
seguir per activar els
serveis d’emergència.

Descriu els protocols que
s’han de seguir per
activar els serveis
d’emergència i de
protecció de l’entorn.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD7: Activitats al medi natural

Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització
responsable de l’entorn.

Compe
c.
social
expres.
cultural

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9,1
3

Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats
específiques d’orientació.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Explica i posa en pràctica
tècniques de progressió
en entorns no estables i
tècniques bàsiques
d’orientació, adaptant-se
a les variacions que es
produeixen i regulant
l’esforç segons les seves
possibilitats.

Coneix les possibilitats
que ofereix l’entorn a
l’hora de dur-hi a terme
diferents activitats.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Respecta l’entorn i el
valora com un lloc comú
per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

Respecta l’entorn i el
valora com un lloc comú
per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.
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UD8: Mim i malabars

Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

Compe
c. social
sentit
ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Crea i posa en pràctica
una seqüència de
moviments corporals
utilitzant elements
externs.

Utilitza tècniques
corporals, de manera
creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Col·labora en el disseny i
la realització de balls i
danses i adapta la seva
execució a la dels
companys.

Respecta als altres dins la
tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD9: Elements tècnics dels esports d’equip.

Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

Comp
e
c.
apren
c.
social

Obj
gen
a,c,g
,l

Obj
esp
5,6,
12,1
3

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 20% ACTITUD 40%

Adapta els fonaments
tècnics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

Adapta els fonaments
tècnics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

Respecta els altres dins la
tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

Discrimina els estímuls
que cal tenir en compte a
l’hora de prendre
decisions en les situacions
de col·laboració, oposició i
col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’acció.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene),  les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

10.2. Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a

terme en els diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà

unaavaluació inicial (per conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i

interessos), una avaluació continua (per identificar les dificultats d’aprenentatge i

ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i una avaluació sumativa

(per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una

finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen
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són:

- Av. inicial: Qüestionari i activitats pràctiques.

- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula

- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica i modificació de

la programació d’aula per futures sessions.

10.3. Criteris de qualificació

Pràctica diària 40% Proves 20% Actitud 40%

● Participació, esforç i
interès a les sessions.

● Progrés.

● Prova pràctica dels
continguts (examen
pràctic)

● Treballs, fitxes,
qüestionaris...

● Assistència i
puntualitat.

● Higiene i salut.
● Participació, esforç i

interès a les sessions.
● Respecte a les

normes de
convivència.

● Actitud vers
l'assignatura,
companys,
professorat...

Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

Requisits mínims: L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de
faltes no justificades suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.3.1. Qualificació del bloc actitudinal:

Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en
general (A), així com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10
i s’unificaran les següents conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre
professorat:

La qualificació de la conducta:

Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
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- faltes d’assistència injustificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)

La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de
les
característiques específiques de cada situació.

Conducta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i
amb netedat i actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i
participativa a l’hora de realitzar les sessions. Per tant, no només es restaran aquestes
conductes, sinó que es tindran en compte altres factors positius com l'esforç, l'interès,
el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.

La qualificació de la higiene:

a) Canvi de roba i dur tot el material: Si l’alumnat no es canvia de roba o no duu
el material requerit, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que així sigui.

10.4. Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de faltes no justificades

suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.5. Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.

Al mes de juny: es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves
no superades,...) a la data assenyalada, quan la mitjana de les 3 avaluacions sigui
inferior a 5.

Recuperació de pendents d’altres cursos.

Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues
maneres:

OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està
realitzant recuperarà la pendent del curs anterior.
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Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior (convocatòria abril). Si l’alumne aprova
l’assignatura del curs que està realitzant, recuperarà la pendent dels cursos anteriors.

En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès recuperarà l'assignatura si
aprova les dues primeres avaluacions.

OPCIÓ B: Si no es superen les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant
haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la
recuperació de pendents (abril).

Els criteris de qualificació són els següents:
● Part conceptual- 50%
● Part pràctica - 50%

11. Mesures per a l’atenció a les necessitats dels següents grups:

- Situacions de vulnerabilitat social: alumnes en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

En aquests casos el professor del grup informarà de la situació a l’equip directiu

perquè es puguin adoptar aquelles mesures destinades a paliar els problemes derivats

de la situació de vulnerabilitat. Igualment, el professor tendrà en compte aquesta

situació a l’hora d’atendre i avaluar aquests alumnes, procurant que la seva situació

no afecti al procés d’ensenyament aprenentatge. D’aquesta manera, es realitzaran

aquelles adaptacions d’accés o no significatives que es considerin pertinents segons

cada cas.

- Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica.

En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que

l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació

en l’activitat, es realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex:

coordinador de grup, realització d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca,

realització de fitxes complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

- Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb
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necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació es

realitzaran les pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La

principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 - Adaptacions d’accés o no significatives. Són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius ni de les

competències bàsiques.
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1. Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum

del’àrea d’EF a la realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés

d’Ensenyament-Aprenentatge dins l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes

del 2n curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.

1.1. Professorat de l’àrea

- Xesc Segura Marc (cap de Departament i professor d’EF de 1r i 3r ESO)

- Mateu Martorell Muñoz (professor d’EF de 2n i 4t d’ESO i professor d’EF de

l’aula UECCO)

1.2. Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

(BOE núm. 295, de 10 de desembre)

- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educaciósecundària obligatòria a les Illes Balears

- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels

instituts d’educació secundària.

- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

- Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 7 de juliol de 2021, per

la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres

docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació

secundària, per al curs 2021-2022.

- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera

de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució

conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i

Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de

prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi

sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la
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comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

1.3. Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les

decisions oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació

en cada curs.

L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de

Mallorca. El centre té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació

Secundària Obligatòria i compta a més a més amb una unitat d'Educació Especial amb

currículum propi (AULA UEECO).

El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort

des Fassers. Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa

fins arribar a l'actualitat amb aproximadament 350 alumnes.

Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi

centre compta amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i

una de futbol sala.

A més, la programació també té en compte altres documents de centre que

complementen i concreten el PEC, així com:

 - El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea,

lametodologia i l’avaluació.

 - El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca

lesnormes de convivència generals.

 - I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la

llengua vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.

 

2. Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com

contribueix aquesta àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a

través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La
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llengua és un element imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme

i per donar els alumnes un suport teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a

aquesta competència en totes les UD de la programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD;

principalment a la UD de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència

cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar

informació o realitzar els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una

eina fonamental pel tractament dels continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia

de treball del centre farem ús del google classroom així com altres eines google. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13 del

currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la consideració

d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B. D'aquesta manera, els

alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en cas de confinament. Per tant,

es procurarà que els alumnes siguin capaços de tenir un maneig bàsic del google

classroom i del correu electrònic com a eina de comunicació amb el professorat.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que

també ha d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia

de l’alumne de forma progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat

d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives,

són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i

valors de la vida en societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als

companys, als adversaris i a l’àrbitre. En les UD de bàsquet i handbol proposam

situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicam un temps a

reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes

assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una

disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la

iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja comença a prendre algunes

decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que tenguin la base en

què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.

Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i
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tradicionals de les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal

preservar.

3. Objectius

3.1. Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat

lesdiferents capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan

directament relacionats amb les unitats didàctiques que es plantegen en aquesta

programació:

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les

persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a

valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania

democràtica.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre

ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds

de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i

lacapacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir

responsabilitats.

j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així

com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar

lesdiferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física

i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i

valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

3.2. Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per

acada curs, concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En
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aquest curs els objectius específics que es treballen són:

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que

l’activitatfísica té per a la salut.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les

manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits

saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a

millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats

implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el

condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les

funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds

d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar-

ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials

detolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i

aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny

i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats

físiquesesportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni

pera l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus

de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de

les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari

preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar
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en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia

valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.

12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a

l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències

culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de

consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

3.3. Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea

i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica Obj.
etapa

Obj. esp.
d’àrea

Competènci
es

EAA

UD1: Escalfament
General II

g,l 1, 11 C.aprendre 2-3.1
5-1.1
5-1.2
4-1.3

UD2: Millora de la
Condició Física

g,l 1,4,11, 13 C.
matemàtica/
c. aprendre

1-1.1
1-1.4
1-2.1
4-1.3
2-3.3

UD3: Esports
alternatius i
adaptats

l 5, 6, 12 s. iniciativa/
c. social

2-2.1
2-2.3.
2-3.2.
2-3.3 4-1.3

UD4: Ballam l, m 7, 12, 13 c. social /
s. Iniciativa

3-1.1
3-1.2.
3-1.3
3-2.3
4-1.3

UD5: Bàdminton a,c,l 5,6,12 c. aprendre/
c. social

2-2.1
2-2.3
2-3.3
4-1.3

UD6: Primers auxilis
II

l 1,13 c. digital/
c. aprendre

5-2.2
5-3.1
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2-3.3
4-1.3

UD7: Activitats al
medi natural

l,j 8,9, 13 c. social/
exp.
culturals

4-1.1
4-1.2 2-3.3
4-1.3

UD8: just dance l, m 7, 12, 13 c. aprendre/
c. social

3-1.1
3-1.2.
3-1.3
3-2.3
4-1.3

UD9: Esports
d’equip

a,c,g,l 5,6,10,12 c. aprendre/
c. social

2-2.1
2-2.3
2-3.3
4-1.2

4. Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació

secundària,marca els elements transversals que s’han de treballar en totes les

matèries. Així, en tes les unitats didàctiques es fomenta:

 -  La comprensió lectora

 -  L’expressió oral i escrita

 - L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13

del currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la

consideració d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B.

D'aquesta manera, els alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en

cas de confinament.

 - L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la

prevenció i resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com

el respecte.

 - La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació

física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva

competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els

procediments i les actituds vinculades sobretot a la conducta motora. Per

aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària una
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anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos,

el moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està

vinculada a competències relacionades amb la salut a través d’accions que

ajuden a adquirir i consolidar hàbits responsables d’activitat física regular i a

adoptar actituds crítiques davant pràctiques individuals, socials i de grup no

saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties d’origen

cardiovascular (Currículum d’educació física).

 

5. Selecció i seqüenciació dels continguts

5.1. Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia

al llarg dels distints cursos, són els següents:

5.2.

BLOC 1.
Salut

BLOC 2.
Accions
motrius,indi
viduals,d’op
osició, de
col·laboració
o col·lab-opo

BLOC 3.
Accions
motrius en
situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4.
Accions
motrius en
situació
d’adaptació
a l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a
tots els
blocs

1r
ESO

Capacitats
físiques
bàsiques

Habilitats de
circ
Elements
tècnics dels
esports
d’equip
Bàdminton
Esports
alternatius

Expressió
corporal
Mim
Habilitats de
Circ

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers
auxilis

2n
ESO

Condició
física per la
salut

Elements
tècnics dels
esports
d’equip
Bàdminton II
Esports
alternatius i
adaptats

Ballam
Just dance

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers
auxilis

3r
ESO

Condició
física per la

Esports
alternatius i

Jota
Mallorquina

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
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salut i
alimentació

adaptats
Bàdminton III
Esports
col·lectius:
elements
tècnics

Aerobic Primers
auxilis

4t ESO Condició
física i salut
Activitat
física i salut

Esports
alternatius
Bàdminton IV
Esports
col·lectius:
organització
de sessions

Jota
Mallorquina
Ball de saló

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers
auxilis

5.3. Temporalització dels trimestres

Temporització continguts

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1: L’escalfament general
II UD4: Ballam UD7: Activitats al medi

natural

UD2: Millora de la Condició
Física UD5: Badminton II UD8: Just dance

UD3: Esports alternatius i
adaptats. UD6: Primers auxilis II UD9: Esports d’equip.

Trimestre Junta d’avaluació

Primer 13-16 desembre (NOTES 22 desembre)

Segon 21-25 març (NOTES 25 març)

Tercer 20-21 juny (NOTES 23 juny)

5.4. Seqüència de continguts

Es consideren continguts essencials cadascun dels 5 blocs de continguts que
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configuren el currículum d’educació física. El primer fa referència a la salut; el segon

gira al voltant de diferents tipus de situacions motrius, caracteritzades per trets

comuns de lògica interna diferents dels altres tipus: entorns estables, individuals i

situacions d’oposició, de cooperació i de col·laboració-oposició; el tercer fa referència

a situacions d’adaptació a l’entorn; el quart, a situacions d’índole artística o

expressiva, i, finalment, el cinquè bloc fa referència a continguts comuns a tots els

blocs. Per tant, en qualsevol escenari es treballaran cadascun d’aquests blocs ja que

consideram que són els elements essencials.

A continuació es realitza una seqüenciació dels continguts a partir de les unitats

didàctiques treballades de manera que es treballin cadascun dels blocs de continguts

del currículum, considerats com a elements essencials. A més, en aquesta

seqüenciació s’incloen aquells que no es varen poder desenvolupar els curs passat.

UD1. Escalfament

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.

L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament

general i a l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics

elaborats individualment. Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

UD2. Millora de la Condició Física

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.

Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació

entre els conceptes de salut física i condició física.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les

seves possibilitats i limitacions.

Els processos d’adaptació a l’esforç.

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre
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l’organisme.

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un

nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de

moviment.

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa

contínua uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i

l’amplitud de moviment. Efectes sobre la salut.

La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.

La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la

velocitat de reacció i desplaçament.

UD3. Esports alternatius i adaptats.

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Adopció d’actituds crítiques envers el fenomen sociocultural que l’activitat esportiva
representa.

Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports alternatius.

Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o
diversos esports  alternatius.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports
d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de
recreació.
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Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions
que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

UD4. Expressió corporal

Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Creació i pràctica de coreografies.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i

intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de

grup i a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.

UD5.Bàdminton.

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les

relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
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Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.

Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports

d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de

recreació.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions

que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels

fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o

col·laboració-oposició.

UD6. Primers auxilis

Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

Tècniques de primers auxilis.

UD7. Activitats al medi natural.
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Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació
a l’entorn

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el
senderisme i material necessari.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a
terme activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les
possibilitats que l’entorn ens ofereix.

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

Lectura de mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació.

Mitjans moderns d’orientació.

UD8. Just dance.

Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i

intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Valoració de la capacitat i els usos expressius i comunicatius del cos.

UD9. Elements tècnics dels esports d’equip.
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Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i
aspectes tècnics i tàctics.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-
oposició.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

6. Principis didàctics i metodològics

6.1. Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix les

següents pautes:

- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació,

s’expliquen les pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria,

continguts a treballar i la seva avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea

perquè els alumnes ho puguin consultar.

- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de

l’alumne, en el qual es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per
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poder dur a terme una adaptació a la realitat individual de cada alumne. Aquest

document ha de ser complimentat i firmat pels pares o responsables del respectiu

alumne.

6.2. Mètodes pedagògics

 

 - Es realitza una avaluació inicial al començament de curs durant les dates

assenyalades per l’equip directiu. Aquesta avaluació ens serveix per conèixer el

nivell de partida dels alumnes i el seu estat emocional. Es realitza mitjançant un

qüestionari d’avaluació inicial i algunes activitats pràctiques de classe.

L’avaluació inicial és el punt de referència dels equips docents convocats per

l’equip directiu durant el mes de octubre i s’utilitza per adequar les

programacions didàctiques a les característiques i necessitats dels alumnes. A

més, s'adopten les mesures pertinents de suport per l’alumnat amb NESE.

 - Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran

diversitat d’activitats d’aprenentatge i als objectius proposats.

 - En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució

deproblemes, en l’establiment de connexions entre els continguts

interdisciplinars ipromovent un aprenentatge significatiu que parteixi del que

l’alumne ja sap i hopugui transferir a un context diferent o a situacions reals.

 - Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en

lapràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part

dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes.

 - Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament

de laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la

unitat didàctica que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra

intervenció educativa: potenciar la socialització, prioritzar la individualització

del’ensenyament, implicar cognoscitivament a l'alumnat o potenciar la

sevacreativitat.

 

6.3. La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a

fi que els alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per

parelles,en petit grup o en gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els

alumnes i elsajuda a desenvolupar una actitud de col·laboració amb els companys, de
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respecte, deresponsabilitat, de participació i d’autonomia progressiva.

Distribució del temps

Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha

derestar el temps que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se.

D’aquesta manera el departament d’EF estableix un màxim de 5 minuts perquè els

alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant aquest temps el professor

prepara el material a utilitzar durant la sessió. Per reduir el temps que s’inverteix tant

a l'inici com al final de sessió, es realitzen les dues sessions en hores consecutives.

S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre

molt de temps en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats.

Es procura realitzar activitats simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps

de compromís motor. A més, l'ensenyament de conceptes es realitzarà principalment a

través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a l'aula ordinària.

Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric,

escalfament o adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de

vestimentamínima obligatòria i tornada a l’aula.

Distribució de l’espai

El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres

educatius és el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen els

requisits mínims dels centres educatius.

Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes

activitats en el medi proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn

immillorable per facilitar la comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i

organitzada i l’atenció a la diversitat, per la qual cosa s’intenta potenciar al màxim

aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.

6.4. Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb

la pràctica són penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni

llibres de text.
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Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de

les TIC, especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de

transmissió de coneixement entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet

per reforçar els continguts ja treballats, per aprofundir en aspectes relacionats amb

l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També s’utilitzen vídeos d’internet per

afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.

Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es

troba dins un quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest

quartet amb la finalitat de tenir controlat el material de què disposa el departament.

Fora de l’horari d’EF els alumnes han d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del

centre, independent del material del departament d’EF.

6.5. Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir

present el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris.

L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions

socials diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra

intervenció educativa. Amb la intenció d'avançar en el camí d'una escola inclusiva,

s’incorporen els principis i pautes del disseny universal de l'aprenentatge

(DUA). D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies

metodològiques per atendre a la diversitat:

 - Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb

unes determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb

característiquesdiferents. D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents

mètodes a fi de millorar l’adquisició de coneixements i facilitar la inclusió de tot

l’alumnat.

 - Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint

uns criteris establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del

seu objectiu. D’aquesta manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells

(treball cooperatiu), potenciant l’aprenentatge entre iguals.

 - Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació

del’alumne a l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves
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necessitats i motivacions.

 - Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris

per identificar quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar

aquestes activitats als ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

 

 A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament

d’orientació i l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les

pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La principal

finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 

 - Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles

adaptacions necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada

amb el grup. En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons

l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de

què no fos possible la participació en l’activitat, es realitza un treball alternatiu

per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup, realització

d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca, realització de fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

 

6.6. Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant

altres activitats que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris

que estendran en compte a l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:

 - La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més

dificultats tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els

resultats.

 - Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les

diferències individuals i afavoreix l’autonomia.

 - Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar

algunes de les habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb
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l’ajuda del professor.

 - Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa

activitat però variant el grau de dificultat.

 - Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els

continguts conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A

més, els treballs són flexibles i permeten una ampliació dels continguts en

relació a les característiques dels alumnes.

 - Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents

activitats esportives dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física

fora del centre. També aquest proposarà la dinamització de les activitats

extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al contingut i els objectius propis

de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és individualitzada el professor

es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin material per a

superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes

propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà

individualitzada segons les necessitats i l’interès de l’alumne.

 

7. Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels

Instituts d’educació secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats

complementàries que es realitzen aquest curs són:

- Sortida BMT al Parc Natural de s’Albufera

- Activitats alternatives i de condició física  la platja.

- Activitats SUMA’T: sol·licitades i pendent de confirmar.

8. Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la

normativa específica d'aquesta:

• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del

professorat. De tal manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.

• Han de venir canviats de casa, preparats per a la pràctica d’activitat física
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• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una

conducta adequada i el professorat passarà llista.

• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les

instal·lacions esportives (pati, vestidors, pavelló,...).

• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda

terminantment prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a

casa o a la taquilla.

• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als

vestidors.

• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se.

Després, s’ha de sortir de les instal·lacions esportives.

8.2. Assistència i participació
L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui

practicar

la sessió.

• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que

s'hagi justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o,

en el seu defecte, un justificant dels pares/mares o un correu electrònic explicant el

motiu.

• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.

• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència.

Tot l'alumnat, practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada

per a poder realitzar les activitats alternatives proposades pel professorat.

8.3. Indumentària i hàbits d´higiene
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra
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respecte envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona

salut.

• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no

es dugui el material esportiu restarà nota a la part actitudinal.

• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes

puguin canviar-se i/o dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i

netegi després de la pràctica. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà

en l'avaluació de l'assignatura.

• Recordam que és indispensable dur el material adequat:

● 2 mascaretes (normativa de centre)

● Gel hidroalcohòlic (normativa de centre)

● Botella d’aigua

● Desodorant

● Camiseta de recanvi

● Tovallola petita per netejar-se

8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material

• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del

material amb autorització i/o presència del professorat.

• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys,

professorat, instal·lacions i material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal

ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar el seu valor.

• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat

educativa i que, per tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i

tothom pugui gaudir d'ells el major temps possible.

8.5. Conductes prohibides
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa
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de centre i àrea.

• Menjar a les instal·lacions.

• Mala utilització del material i instal·lacions.

• No complir amb les ordres indicades pel professorat.

• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.

8.6. Entrega de treballs
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor

indicat.

• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de

treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia

que s'incorpori al centre.

• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà,

com a màxim, de 5.

8.7. Alumnat lesionat
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o

malalts se li realitzarà adaptacions d'accés al currículum:

• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant

mèdic. Quedarà exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir

els continguts per altres que sí pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una

recopilació de les sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.

• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball

complementari o adaptat. Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà

substituir continguts per altres que sí pugui desenvolupar (treballs complementaris,

observació de sessions, disseny i posada en pràctica de sessions, etc.)
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En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i

el professorat podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica

s'adeqüi a les característiques específiques de l'alumne.

9. Protocol d’ús d’aules específiques

A causa de la nova situació derivada de la pandèmica causada per la COVID 19, a més

de la normativa específica de departament, es compta un protocol d’ús d’aules

específiques. En aquest document s’especifica:

· Mesures i recomanacions generals (aspectes d’higiene, distançament, protecció…)

· En relació a la metodologia i agrupaments (classes teòriques o pràctiques, treballs

individuals, grups…)

· En relació a la distribució de l’espai i desplaçaments dins l’aula (organització del

mobiliari i ubicació dels alumnes…)

· En relació a l’ús i desinfecció de material i instruments (utilització individual

d’instruments, mesures de desinfecció…)

*Veure document ANNEX VIII.

10. Avaluació

10.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de

les competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que

apareixen en el currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present

programació didàctica. Cadascun d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les

competències, els objectius generals d’etapa i els objectius específics d’àrea que

esteim avaluant amb aquell criteri.

Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són

les especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més
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específiques dels aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en

compte a l’hora de determinar el grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.

EAA Conceptuals: exàmens escrits, qüestionaris i treballs.

EAA Procedimentals: Llista control, rúbriques i registre anecdòtic.

EAA Actitudinal: Escales de valoració, llista control i registre anecdòtic.

UD1: L’escalfament general II

1- Desenvolupar activitats pròpies de l’escalfament general i
relacionar-les amb les seves característiques.

Compe

C.
apren

Obj
gen

g,l

Obj
esp

1,11

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

5-1.1 Relaciona
l’estructura d’una sessió
d’activitat física amb la
intensitat dels esforços
realitzats.

5-1.2 Prepara i duu a
terme escalfaments
generals de forma
autònoma.

2-3.1. Mostra tolerància i
esportivitat tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.V

UD2: Millora de la Condició Física

1. Reconèixer les capacitats físiques bàsiques i els
mecanismes de control de la intensitat de l’activitat física,
aplicar-les a la pròpia pràctica i relacionar-les amb la salut.

Compe Obj
gen

Obj
esp

c.mat. g,l 1,4,
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2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les
possibilitats personals dins els marges de la salut i mostrar
una actitud d’autoexigència en l’esforç.

c.apre
n

11,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

1-1.4. Adapta la intensitat
de l’esforç controlant la
freqüència cardíaca
corresponent als marges
de millora dels diferents
factors de la condició
física.

1-1.1. Analitza la
implicació de les
capacitats físiques en les
diferents activitats
fisicoesportives

2-3.3. Respecta els
altres, amb
independència del nivell
de destresa.

1-2.1. Participa
activament en la millora
de les capacitats físiques
bàsiques des d’un
enfocament saludable
utilitzant principalment el
joc per desenvolupar-les.

1-1.4. Adapta la intensitat
de l’esforç controlant la
freqüència cardíaca
corresponent als marges
de millora dels diferents
factors de la condició
física.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene),  les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

UD3: Esports alternatius i adaptats.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Compe

c.
social
sentit
ini

Obj
gen

l

Obj
esp

5, 6,
12

Estàndards d’aprenentatge
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PRÀCTICA PROVA ACTITUD

2-3.2. Col·labora en les
activitats de grup
respectant les aportacions
dels altres i les normes
establertes i assumint les
seves responsabilitats per
aconseguir els objectius

2-2.1. Adapta els
fonaments tècnics i
tàctics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades.

2-3.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

2-2.3. Discrimina els
estímuls que cal tenir en
compte a l’hora de
prendre decisions en les
situacions de
col·laboració, oposició i
col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’accio.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.V

UD4: Ballam

1. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats
artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, facilitar
l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones,
independentment de les seves característiques, col·laborar
amb els altres i acceptar les seves aportacions.

Compe

c.
social
sentit
ini

Obj
gen

l,m

Obj
esp

7,12
, 13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

3-1.2. Crea i posa en
pràctica una seqüència de

3-1.1. Utilitza tècniques
corporals, de manera

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
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moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

3-1.3. Col·labora en el
disseny i la realització de
balls i danses i adapta la
seva execució a la dels
companys.

3-2.3. Respecta als altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

UD5: Bàdminton II

2. Resoldre situacions d’oposició utilitzant les estratègies més
adequades segons els estímuls rellevants.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Compe

c.
apren
c.
social

Obj
gen

a,c,l

Obj
esp

5,6,
12

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

2-2.1. Adapta els
fonaments tècnics i
tàctics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

2-2.3. Discrimina els
estímuls que cal tenir en
compte a l’hora de
prendre decisions en les
situacions de
col·laboració, oposició i
col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’acció.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

2-2.3. Discrimina els
estímuls que cal tenir en
compte a l’hora de
prendre decisions en les

2-2.1- Adapta els
fonaments tècnics i
tàctics per obtenir
avantatge en la pràctica

2-3.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
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situacions d’oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’acció.

de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

de destresa.

UD6: Primers auxilis

2. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en
activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne
les característiques, conèixer les interaccions motrius que
comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a
l’hora de desenvolupar-les.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Compe

c. digit
c.
aprend

Obj
gen

l

Obj
esp

1,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

5.2.2. Descriu els
protocols que s’han de
seguir per activar els
serveis d’emergència i de
protecció de l’entorn.

5.2.2. Descriu els
protocols que s’han de
seguir per activar els
serveis d’emergència i de
protecció de l’entorn.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

5.3.1. Utilitza les
tecnologies de la
informació i la
comunicació per elaborar
documents digitals propis
(text, presentació,
imatge, vídeo, so, etc.)
com a resultat del procés
de recerca, anàlisi i
selecció d’informació
rellevant.

2-3.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD7: Activitats al medi natural

1. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització
responsable de l’entorn.

Compe

c.
social
expres
.
cultura
l

Obj
gen

l,j

Obj
esp

8,9,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

4.1.2.Respecta l’entorn i
el valora com un lloc
comú per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

4.1.1. Coneix les
possibilitats que ofereix
l’entorn a l’hora de dur-hi
a terme diferents
activitats.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

4.1.3.Explica i posa en
pràctica tècniques de
progressió en entorns no
estables i tècniques
bàsiques d’orientació,
adaptant-se a les
variacions que es
produeixen i regulant
l’esforç segons les seves
possibilitats.

2-3.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

UD8: Just dance

1-Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats
artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, facilitar
l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones,
independentment de les seves característiques, col·laborar
amb els altres i acceptar les seves aportacions.

Compe

c.
social
sentit
ini

Obj
gen

l,m

Obj
esp

7,12
, 13
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Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

3-1.2. Crea i posa en
pràctica una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

3-1.1. Utilitza tècniques
corporals, de manera
creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

3-1.3. Col·labora en el
disseny i la realització de
balls i danses i adapta la
seva execució a la dels
companys.

3-2.3. Respecta als altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

UD9: Elements tècnics dels esports d’equip.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Compe

c.
apren
c.
social

Obj
gen

a,c,g,
l

Obj
esp

5,6,
12

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA PROVA ACTITUD

2-2.1. Adapta els
fonaments tècnics per
obtenir avantatge en la

2-2.1. Adapta els
fonaments tècnics per
obtenir avantatge en la

2-3.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
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pràctica de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

pràctica de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

de destresa.

2-2.3. Discrimina els
estímuls que cal tenir en
compte a l’hora de
prendre decisions en les
situacions de
col·laboració, oposició i
col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’acció.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

10.2. Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a

terme en els diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà

unaavaluació inicial (per conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i

interessos), una avaluació continua (per identificar les dificultats d’aprenentatge i

ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i una avaluació sumativa

(per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una

finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen

són:

- Av. inicial: Qüestionari i activitats pràctiques.

- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula

- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica i modificació de

la programació d’aula per futures sessions.

10.3. Criteris de qualificació

Proves 25% Pràctica diària 40% Actitud 35%
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Prova pràctica dels
continguts (examen
pràctic).
Treballs, fitxes i/o
quaderns.

Participació, esforç i
interès a les sessions.
Progrés.

Assistència i puntualitat.
Higiene i salut.
Participació, esforç i interès a
les sessions.
Respecte a les normes de
convivència.
Actitud vers l'assignatura,
companys, professorat...

Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

Requisits mínims: L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de
faltes no justificades suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.3.1. Qualificació del  bloc actitudinal :

Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en
general (A), així com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10
i s’unificaran les següents conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre
professorat:

La qualificació de la conducta:

Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1)
- faltes d’assistència injustificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)

La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de
les
característiques específiques de cada situació.

Conducta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i
amb netedat i actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i
participativa a l’hora de realitzar les sessions. Per tant, no només es restaran aquestes
conductes, sinó que es tindran en compte altres factors positius com l'esforç, l'interès,
el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.
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La qualificació de la higiene:

a) Canvi de roba i dur tot el material: Si l’alumnat no es canvia de roba o no duu
el material requerit, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que així sigui.

10.4. Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòriam i superar el 30% de faltes no justificades

suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.5. Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.

Convocatòria de juny: es recuperarà les parts no superades (feines no entregades,
proves no superades,...) a la data assenyalada, quan la mitjana de les 3 avaluacions
sigui inferior a 5.

Recuperació de pendents d’altres cursos.

Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues
maneres:

OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està
realitzant recuperarà la pendent del curs anterior.

En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès recuperarà l'assignatura si
aprova les dues primeres avaluacions.

OPCIÓ B: Si no es superen les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant
haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la
recuperació de pendents (març). També tendrà l’opció de  presentar-se a la
recuperació de juny.
Els criteris de qualificació són els següents:

● Part conceptual- 50%
● Part pràctica - 50%

11. Mesures per a l’atenció a les necessitats dels següents grups:

- Situacions de vulnerabilitat social: alumnes en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a
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col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

En aquests casos el professor del grup informarà de la situació a l’equip directiu

perquè es puguin adoptar aquelles mesures destinades a paliar els problemes derivats

de la situació de vulnerabilitat. Igualment, el professor tendrà en compte aquesta

situació a l’hora d’atendre i avaluar aquests alumnes, procurant que la seva situació

no afecti al procés d’ensenyament aprenentatge. D’aquesta manera, es realitzaran

aquelles adaptacions d’accés o no significatives que es considerin pertinents segons

cada cas.

- Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica.

En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que

l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació

en l’activitat, es realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex:

coordinador de grup, realització d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca,

realització de fitxes complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

- Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb

necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació es

realitzaran les pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La

principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 - Adaptacions d’accés o no significatives. Són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius ni de les

competències bàsiques.
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1. Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum

del’àrea d’EF a la realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés

d’Ensenyament-Aprenentatge dins l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes

del 4t curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.

1.1. Professorat de l’àrea

- Xesc Segura Marc (professor d’EF de 1r i 3n ESO i cap de departament)

- Mateu Martorell Muñoz  (professor d’EF de 2r i 4t d’ESO i professor d’EF de

l’aula UECCO)

1.2. Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

(BOE núm. 295, de 10 de desembre)

- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educaciósecundària obligatòria a les Illes Balears

- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels

instituts d’educació secundària.

- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

- Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 7 de juliol de 2021, per

la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres

docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació

secundària, per al curs 2021-2022.

- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera

de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució

conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i

Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de

prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi
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sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la

comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

1.1. Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les

decisions oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació

en cada curs.

L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de

Mallorca. El centre té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació

Secundària Obligatòria i compta a més a més amb una unitat d'Educació Especial amb

currículum propi (AULA UEECO).

El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort

des Fassers. Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa

fins arribar a l'actualitat amb aproximadament 350 alumnes.

Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi

centre compta amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i

una de futbol sala.

A més, la programació també té en compte altres documents de centre que

complementen i concreten el PEC, així com:

 - El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea,

lametodologia i l’avaluació.

 - El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca

lesnormes de convivència generals.

 - I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la

llengua vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.

 

2. Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com

contribueix aquesta àrea a assolir les competències.
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Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a

través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La

llengua és un element imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme

i per donar els alumnes un suport teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a

aquesta competència en totes les UD de la programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD;

principalment a la UD de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència

cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar

informació o realitzar els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una

eina fonamental pel tractament dels continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia

de treball del centre farem ús del google classroom així com altres eines google. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13 del

currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la consideració

d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B. D'aquesta manera, els

alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en cas de confinament. Per tant,

es procurarà que els alumnes siguin capaços de tenir un maneig bàsic del google

classroom i del correu electrònic com a eina de comunicació amb el professorat.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que

també ha d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia

de l’alumne de forma progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat

d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives,

són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i

valors de la vida en societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als

companys, als adversaris i a l’àrbitre. En les UD de bàsquet i handbol proposam

situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicam un temps a

reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes

assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una

disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la

iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja comença a prendre algunes

decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que tenguin la base en
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què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.

Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i

tradicionals de les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal

preservar.

3. Objectius

3.1. Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat

lesdiferents capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan

directament relacionats amb les unitats didàctiques que es plantegen en aquesta

programació:

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les

persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a

valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania

democràtica.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre

ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds

de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i

lacapacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir

responsabilitats.

j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així

com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar

lesdiferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física

i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i

valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

3.2. Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per
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acada curs, concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En

aquest curs els objectius específics que es treballen són:

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que

l’activitatfísica té per a la salut.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les

manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits

saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a

millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats

implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el

condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les

funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds

d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar-

ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials

detolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i

aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny

i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats

físiquesesportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni

pera l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus

de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de

les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari

preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar
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en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia

valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.

12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a

l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències

culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de

consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

3.3. Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea

i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica Obj. etapa Obj. esp. d’àrea Competències

UD1: Escalfaments Específic g,l 1,13 C.aprendre/ c.digital

UD2: Condició Física i Salut g,l 1,3,4,11, 13 C. matemàtica/ c.
aprendre

UD3: Jocs i Esports
alternatius

a,c,g,l 2, 5,6,12, 13 c. aprendre/ c. social

UD4: La Jota l 7, 13 c. social

UD5: Bàdminton III a,c,g,l 2, 5,6,12, 13 c. aprendre/ c. social

UD6: Primers auxilis III l 1,13 c. digital/  c. aprendre

UD7: Activitats al medi natural l,j 8,9, 13 c. social/ expres. culturals

UD8: Aeróbic l 7, 13 c. social

UD9: Esports Col.lectius:
elements tècnics

a,c,g,l 2, 5,6,12, 13 c. aprendre/ c. social

4. Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació

secundària,marca els elements transversals que s’han de treballar en totes les

matèries. Així, entotes les unitats didàctiques es fomenta:

 -  La comprensió lectora
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 -  L’expressió oral i escrita

 - L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13

del currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la

consideració d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B.

D'aquesta manera, els alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en

cas de confinament.

 - L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la

prevenció i

resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.

 - La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació

física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva

competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els

procediments i les actituds vinculades sobretot a la conducta motora. Per

aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària una

anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos,

el moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està

vinculada a competències relacionades amb la salut a través d’accions que

ajuden a adquirir i consolidar hàbits responsables d’activitat física regular i a

adoptar actituds crítiques davant pràctiques individuals, socials i de grup no

saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties d’origen

cardiovascular (Currículum d’educació física).

 

5. Selecció i seqüenciació dels continguts

5.1. Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia

al llarg dels distints cursos, són els següents:

BLOC 1.
Salut

BLOC 2. Accions
motrius,individ
uals,d’oposició,
de col·laboració
o col·lab-opo

BLOC 3.
Accions
motrius en
situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4.
Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots
els blocs

1r ESO Capacitats
físiques
bàsiques

Habilitats de
circ
Elements

Expressió
corporal
Mim

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers auxilis
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tècnics dels
esports d’equip
Bàdminton
Esports
alternatius

Habilitats de
Circ

2n ESO Condició
física per la
salut

Elements
tècnics dels
esports d’equip
Bàdminton II
Esports
alternatius i
adaptats

Ballam
Just dance

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers auxilis

3r ESO Condició
física per la
salut i
alimentació

Esports
alternatius i
adaptats
Bàdminton III
Esports
col·lectius:
elements
tècnics

Jota
Mallorquina
Aerobic

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers auxilis

4t ESO Condició
física i salut
Activitat
física i salut

Esports
alternatius
Bàdminton IV
Esports
col·lectius:
organització de
sessions

Jota
Mallorquina
Ball de saló

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers auxilis

5.2. Temporalització dels trimestres

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Escalfament Específic La Jota Activitats al medi natural

Condició Física i Salut Bàdminton Aeróbic

Esports alternatius i
adaptats Primers auxilis Esports col·lectius:

elements tècnics

Trimestre Junta d’avaluació

Primer 13-16 desembre (NOTES 22 desembre)

Segon 21-25 març (NOTES 25 març)

Tercer 20-21 juny (NOTES 23 juny)
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5.3. Seqüència de continguts

Es consideren continguts essencials cadascun dels 5 blocs de continguts que configuren el

currículum d’educació física. El primer fa referència a la salut; el segon gira al voltant de diferents

tipus de situacions motrius, caracteritzades per trets comuns de lògica interna diferents dels altres

tipus: entorns estables, individuals i situacions d’oposició, de cooperació i de

col·laboració-oposició; el tercer fa referència a situacions d’adaptació a l’entorn; el quart, a

situacions d’índole artística o expressiva, i, finalment, el cinquè bloc fa referència a continguts

comuns a tots els blocs. Per tant, en qualsevol escenari es treballaran cadascun d’aquests blocs ja

que consideram que són els elements essencials.

A continuació es realitza una seqüenciació dels continguts a partir de les unitats didàctiques

treballades de manera que es treballin cadascun dels blocs de continguts del currículum, considerats

com a elements essencials. A més, en aquesta seqüenciació s’incloen aquells que no es varen poder

desenvolupar els curs passat.

UD1. Escalfament específic

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.

L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament

general i a l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics

elaborats individualment. Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

UD2. Condició Física i Salut

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.

Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació

entre els conceptes de salut física i condició física.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les
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seves possibilitats i limitacions.

Els processos d’adaptació a l’esforç.

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre

l’organisme.

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un

nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de

moviment.

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa

contínua uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i

l’amplitud de moviment. Efectes sobre la salut.

La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.

La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la

velocitat de reacció i desplaçament.

UD3. Esports alternatius

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Adopció d’actituds crítiques envers el fenomen sociocultural que l’activitat esportiva
representa.

Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
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bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports alternatius.

Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o
diversos esports  alternatius.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports
d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de
recreació.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions
que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

UD5. Bàdminton III

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les

relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.

Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports

d’oposició i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de

recreació.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions

que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
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fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o

col·laboració-oposició.

UD6. Primers auxilis

Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

Tècniques de primers auxilis.

UD7. Activitats al medi natural

Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació

a l’entorn

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el

senderisme i material necessari.

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a

terme activitats fisicoesportives.

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les

possibilitats que l’entorn ens ofereix.

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola: familiarització i ús.

Lectura de mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació.

Mitjans moderns d’orientació.

UD8. Aeróbic
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Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

El cos i el ritme.

Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.

Creació i pràctica de coreografies.

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i

intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de

grup i a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.

UD9. Esports col·lectius: aspectes tècnics.

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les

relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i

aspectes tècnics i tàctics.

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics

bàsics i reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-

oposició.

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
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Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels

fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o

col·laboració-oposició.

6. Principis didàctics i metodològics

6.1. Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix

lessegüents pautes:

- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació,

s’expliquen les pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria,

continguts a treballar i la seva avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea

perquè els alumnes ho puguin consultar.

- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de

l’alumne, en el qual es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per

poder dur a terme una adaptació a la realitat individual de cada alumne. Aquest

document ha de ser complimentat i firmat pels pares o responsables del respectiu

alumne.

6.2. Mètodes pedagògics

 

 - Es realitza una avaluació inicial al començament de curs durant les dates

assenyalades per l’equip directiu. Aquesta avaluació ens serveix per conèixer el

nivell de partida dels alumnes i el seu estat emocional. Es realitza mitjançant un

qüestionari d’avaluació inicial i algunes activitats pràctiques de classe.

L’avaluació inicial és el punt de referència dels equips docents convocats per

l’equip directiu durant el mes de octubre i s’utilitza per adequar les

programacions didàctiques a les característiques i necessitats dels alumnes. A

més, s'adopten les mesures pertinents de suport per l’alumnat amb NESE.

 - Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran

diversitat d’activitats d’aprenentatge i als objectius proposats.

 - En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució

deproblemes, en l’establiment de connexions entre els continguts
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interdisciplinars ipromovent un aprenentatge significatiu que parteixi del que

l’alumne ja sap i hopugui transferir a un context diferent o a situacions reals.

 - Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en

lapràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part

dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes.

 - Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament

de laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la

unitat didàctica que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra

intervenció educativa: potenciar la socialització, prioritzar la individualització

del’ensenyament, implicar cognoscitivament a l'alumnat o potenciar la

sevacreativitat.

 

6.3. La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a

fi que els alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per

parelles,en petit grup o en gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els

alumnes i elsajuda a desenvolupar una actitud de col·laboració amb els companys, de

respecte, deresponsabilitat, de participació i d’autonomia progressiva.

Distribució del temps

Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha

derestar el temps que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se.

D’aquesta manera el departament d’EF estableix un màxim de 5 minuts perquè els

alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant aquest temps el professor

prepara el material a utilitzar durant la sessió.

S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre

molt de temps en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats.

Es procura realitzar activitats simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps

de compromís motor. A més, l'ensenyament de conceptes es realitzarà principalment a

través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a l'aula ordinària.

Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric,

escalfament o adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de
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vestimentamínima obligatòria i tornada a l’aula.

Distribució de l’espai

El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres

educatius és el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen

elsrequisits mínims dels centres educatius.

Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes

activitats en el medi proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn

immillorable per facilitar la comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i

organitzada i l’atenció a la diversitat, per la qual cosa s’intenta potenciar al màxim

aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.

6.4. Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb

la pràctica són penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni

llibres de text.

Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de

les TIC, especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de

transmissió de coneixement entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet

per reforçar els continguts ja treballats, per aprofundir en aspectes relacionats amb

l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També s’utilitzen vídeos d’internet per

afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.

Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es

troba dins un quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest

quartet amb la finalitat de tenir controlat el material de què disposa el departament.

Fora de l’horari d’EF els alumnes han d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del

centre, independent del material del departament d’EF.

6.5. Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir

present el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris.
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L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions

socials diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra

intervenció educativa. Amb la intenció d'avançar en el camí d'una escola inclusiva,

s’incorporen els principis i pautes del disseny universal de l'aprenentatge

(DUA). D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies

metodològiques per atendre a la diversitat:

 - Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb

unes determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb

característiquesdiferents. D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents

mètodes a fi de millorar l’adquisició de coneixements i facilitar la inclusió de tot

l’alumnat.

 - Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint

uns criteris establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del

seu objectiu. D’aquesta manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells

(treball cooperatiu), potenciant l’aprenentatge entre iguals.

 - Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació

del’alumne a l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves

necessitats i motivacions.

 - Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris

per identificar quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar

aquestes activitats als ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

 

 A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament

d’orientació i l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les

pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La principal

finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 

 - Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles

adaptacions necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada

amb el grup. En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons

l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de
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què no fos possible la participació en l’activitat, es realitza un treball alternatiu

per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup, realització

d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca, realització de fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

 

6.6. Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant

altres activitats que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris

que estendran en compte a l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:

 - La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més

dificultats tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els

resultats.

 - Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les

diferències individuals i afavoreix l’autonomia.

 - Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar

algunes de les habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb

l’ajuda del professor.

 - Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa

activitat però variant el grau de dificultat.

 - Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els

continguts conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A

més, els treballs són flexibles i permeten una ampliació dels continguts en

relació a les característiques dels alumnes.

 - Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents

activitats esportives dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física

fora del centre. També aquest proposarà la dinamització de les activitats

extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al contingut i els objectius propis

de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és individualitzada el professor

es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin material per a

superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes

propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà

individualitzada segons les necessitats i l’interès de l’alumne.
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7. Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels Instituts d’educació

secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats complementàries que es realitzen aquest

curs són:

- Sortides de senderisme. Serra Tramuntana (interdisciplinar amb el departament de biologia).

8. Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.

L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la
normativa específica d'aquesta:

• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del
professorat. De tal manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.
• Han de venir canviats de casa, preparats per a la pràctica d’activitat física
• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una
conducta adequada i el professorat passarà llista.
• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les
instal·lacions esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda
terminantment prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a
casa o a la taquilla.
• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als
vestidors.
• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se.
Després, s’ha de sortir de les instal·lacions esportives.

8.2. Assistència i participació.

L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui
practicar
la sessió.

• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que
s'hagi justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o,
en el seu defecte, un justificant dels pares/mares o un correu electrònic explicant el
motiu.
• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.
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• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència.
Tot l'alumnat, practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada
per a poder realitzar les activitats alternatives proposades pel professorat.

8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:

La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra
respecte envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona
salut.

• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no es
dugui el material esportiu restarà nota a la part actitudinal.

• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes puguin
canviar-se i/o dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i netegi després
de la pràctica. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà en l'avaluació de
l'assignatura.

• Recordam que és indispensable dur el material adequat:
- 2 mascaretes (normativa de centre)
- Gel hidroalcohòlic (normativa de centre)
- Botella d’aigua
- Desodorant
- Camiseta de recanvi
- Tovallola petita per netejar-se

8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.

• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del material amb
autorització i/o presència del professorat.
• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys, professorat,
instal·lacions i material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal ús del material
s’haurà de reemplaçar o abonar el seu valor.
• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat
educativa i que, per tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i tothom
pugui gaudir d'ells el major temps possible.

8.5. Conductes prohibides.

Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa
de centre i àrea.

• Menjar a les instal·lacions.
• Mala utilització del material i instal·lacions.
• No complir amb les ordres indicades pel professorat.
• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.
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8.6. Entrega de treballs.

• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor
indicat.
• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de treballs.
En cas de causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia que s'incorpori al
centre.
• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà, com a
màxim, de 5.

8.7. Alumnes lesionats.

La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o
malalts se li realitzarà adaptacions d'accés al currículum:

• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant
mèdic. Quedarà exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir
els continguts per altres que sí pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una
recopilació de les sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.
• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball
complementari o adaptat. Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà
substituir continguts per altres que sí pugui desenvolupar (treballs complementaris,
observació de sessions, disseny i posada en pràctica de sessions, etc.)

En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i
el professorat podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica
s'adeqüi a les característiques específiques de l'alumne.

9. Protocol d’ús d’aules específiques

Enguany, a causa de la nova situació derivada de la pandèmica causada per la COVID

19, a més de la normativa específica de departament, es compta un protocol d’ús

d’aules específiques. En aquest document s’especifica:

1. Mesures i recomanacions generals (aspectes d’higiene, distançament, protecció…)

2. En relació a la metodologia i agrupaments (classes teòriques o pràctiques, treballs
individuals, grups…)

3. En relació a la distribució de l’espai i desplaçaments dins l’aula (organització del
mobiliari i ubicació dels alumnes…)
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4. En relació a l’ús i desinfecció de material i instruments (utilització individual
d’instruments, mesures de desinfecció…)

*Veure document ANNEX VIII.

10. Avaluació

10.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de

les competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que

apareixen en el currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present

programació didàctica. Cadascun d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les

competències, els objectius generals d’etapa i els objectius específics d’àrea que

esteim avaluant amb aquell criteri.

Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són

les especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més

específiques dels aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en

compte a l’hora de determinar el grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.

Amb independència de l'escenari en el qual ens puguem trobar, els criteris d'avaluació

i els estàndards d'avaluació es  mantenen invariables en tots tres escenaris.

Els instruments d’avaluació s’utilitzaran instruments d’avaluació que serveixin per

obtenir informació sobre el grau d’assoliment dels EAA lligats a cada UD:

EAA Conceptuals: exàmens escrits, qüestionaris i treballs.

EAA Procedimentals: Llista control, rúbriques i registre anecdòtic.

EAA Actitudinals: Escales de valoració, llista control i registre anecdòtic.
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UD1: L’escalfament específicent específic

Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna de les fases
de la sessió d’activitat  física i relacionar-les amb les
característiques d’aquestes.

Compe
C.
apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

5-1.1 Relaciona
l’estructura d’una sessió
d’activitat física amb la
intensitat dels esforços
realitzats.

5.1.2. Prepara i duu a
terme escalfaments i
fases finals de sessió de
forma autònoma i
habitual.

3.3. Respecta els altres,
amb independència del
nivell de destresa.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene),  les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD2: Condició física i salut.

Reconèixer les capacitats físiques bàsiques i els mecanismes
de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-les a la
pròpia pràctica i relacionar-les amb la salut.

Compe
c.mat.
c.apre
n

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,
4,11
, 13Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les

possibilitats personals dins els marges de la salut i mostrar
una actitud d’autoexigència en l’esforç.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Adapta la intensitat de
l’esforç controlant la
freqüència cardíaca
corresponent als marges
de millora dels diferents
factors de la condició
física.

Analitza la implicació de
les capacitats físiques en
les diferents activitats
fisicoesportives

3.3. Respecta els altres,
amb independència del
nivell de destresa.

Participa activament en la
millora de les capacitats
físiques bàsiques des d’un
enfocament saludable
utilitzant principalment el
joc per desenvolupar-les.

1.2. Associa els
sistemes metabòlics
d’obtenció d’energia als
diferents tipus d’activitat
física, l’alimentació i la
salut

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD3: Esports Alternatius

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
a la participació d’altres persones, independentment de les
seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar
les seves aportacions.

Compe
c.
social
sentit
ini

Obj
gen
l

Obj
esp
5,6,
12,1
3

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

2.2. Descriu i posa en
pràctica de manera
autònoma aspectes
organitzatius d’atac i de
defensa en les activitats
fisicoesportives
d’oposició o de
col·laboració-oposició
seleccionades.

2.1. Adapta els
fonaments tècnics i
tàctics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades.

2.3. Respecta els altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

3.1. Mostra tolerància i
esportivitat tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

3.2. Col·labora en les
activitats de grup
respectant les aportacions
dels altres i les normes
establertes i assumint les
seves responsabilitats per
aconseguir els objectius

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD4: La Jota

Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

Compe
c. social
sentit
ini
Consciè
ncia

Obj
gen
l

Obj
esp
4,7,
12

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Crea i posa en pràctica
una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

Utilitza tècniques
corporals, de manera
creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Col·labora en el disseny i
la realització de balls i
danses i adapta la seva
execució a la dels
companys.

Crea i posa en pràctica
una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

Respecta als altres dins la
tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD5: Bàdminton III

Resoldre situacions motrius d’esports de canxa dividida
utilitzant les estratègies més adequades segons els estímuls
rellevants.

Compe
c.
apren
c.
social

Obj
gen
a,c,g,
l

Obj
esp
5,6,
12,1
3

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

Adapta els fonaments
tècnics i tàctics per
obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats
fisicoesportives
individuals i/o  d’oposició.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Discrimina els estímuls
que cal tenir en compte a
l’hora de prendre
decisions en les situacions
d’oposició per obtenir
avantatge o complir
l’objectiu de l’acció.

Descriu els aspectes
organitzatius d’atac i de
defensa en les activitats
fisicoesportives d’oposició
realitzades.

Respecta als altres, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD6: Primers auxilis I

Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en
activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne
les característiques, conèixer les interaccions motrius que
comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a
l’hora de desenvolupar-les.

Compe
c. digit
c. aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13
, 13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Posa en pràctica els
protocols que s’han de
seguir per activar els
serveis d’emergència.

Descriu els protocols que
s’han de seguir per
activar els serveis
d’emergència i de
protecció de l’entorn.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.
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UD7: Activitats al medi natural

Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització
responsable de l’entorn.

Compe
c.  social
expres.
cultural

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9,
13

Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions
motrius individuals aplicant els fonaments tècnics i les
habilitats específiques d’orientació.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Explica i posa en pràctica
tècniques de progressió
en entorns no estables i
tècniques bàsiques
d’orientació, adaptant-se
a les variacions que es
produeixen i regulant
l’esforç segons les seves
possibilitats.

Coneix les possibilitats
que ofereix l’entorn a
l’hora de dur-hi a terme
diferents activitats.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene), les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

Respecta l’entorn i el
valora com un lloc comú
per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

Respecta l’entorn i el
valora com un lloc comú
per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.
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UD8: Aeróbic

Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i
altres recursos.

Compe
c.
social
sentit
ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

3.1.2. Crea i posa en
pràctica una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

3.1.1. Utilitza tècniques
corporals, de manera
creativa, combinant
espai, temps i intensitat.

4-1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del cos
(higiene),  les activitats
d’oci, l’activitat física i
l’esport en el context
social actual.

3.1.3. Col·labora en el
disseny i la realització de
balls i danses i adapta la
seva execució a la dels
companys.

3.1.2. Crea i posa en
pràctica una seqüència de
moviments corporals
ajustats a un ritme
prefixat.

3.2.3. Respecta als altres
dins la tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.
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UD9: Elements tècnics dels esports d’equip.

Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades
segons els estímuls rellevants.

Compe
c.
apren
c.
social

Obj
gen
a,c,g,
l

Obj
esp
5,6,
12,1
3

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVES 35% ACTITUD 25%

Adapta els fonaments
tècnics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

Adapta els fonaments
tècnics per obtenir
avantatge en la pràctica
de les activitats
fisicoesportives d’oposició
o de
col·laboració-oposició
proposades

Respecta els altres dins la
tasca d’equip, amb
independència del nivell
de destresa.

2.2. Descriu i posa en
pràctica de manera
autònoma aspectes
organitzatius d’atac i de
defensa  en les activitats
fisicoesportives
d’oposició o de
col·laboració-oposició
seleccionades.

Discrimina els estímuls
que cal tenir en compte a
l’hora de prendre
decisions en les situacions
de col·laboració, oposició i
col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o
complir l’objectiu de
l’acció.

4.1.3 Adopta actituds i els
estils de vida relacionats
amb el tractament del
cos,  les activitats d’oci,
l’activitat física i l’esport
en el context social
actual.

10.2. Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a

terme en els diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà

unaavaluació inicial (per conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i

interessos), una avaluació continua (per identificar les dificultats d’aprenentatge i

ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i una avaluació sumativa

(per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una

finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen
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són:

- Av. inicial: Qüestionari i activitats pràctiques.

- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula

- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica i modificació de

la programació d’aula per futures sessions.

10.3. Criteris de qualificació

Pràctica diària 40% Proves 20% Actitud 40%

● Participació, esforç i
interès a les
sessions.

● Progrés.

● Prova pràctica dels
continguts
(examen pràctic)

● Treballs, fitxes,
qüestionaris...

● Assistència i
puntualitat.

● Higiene i salut.
● Participació, esforç i

interès a les sessions.
● Respecte a les normes

de convivència.
● Actitud vers

l'assignatura,
companys,
professorat...

Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

Requisits mínims: L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de
faltes no justificades suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.3.1. Qualificació de la part actitudinal:

Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en
general (A), així com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10
i s’unificaran les següents conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre
professorat:

La qualificació de la conducta:

Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
- faltes d’assistència injustificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
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- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)

La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de
les
característiques específiques de cada situació.

Conducta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i
amb netedat i actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i
participativa a l’hora de realitzar les sessions. Per tant, no només es restaran aquestes
conductes, sinó que es tindran en compte altres factors positius com l'esforç, l'interès,
el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.

La qualificació de la higiene:

a) Canvi de roba i dur tot el material: Si l’alumnat no es canvia de roba o no duu
el material requerit, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que així sigui.

10.4. Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria, superar el 30% de faltes no justificades

suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.5. Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.

Al mes de juny: es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves
no superades,...) a la data assenyalada, quan la mitjana de les 3 avaluacions sigui
inferior a 5.

Recuperació de pendents d’altres cursos.

Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues
maneres:

OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està
realitzant recuperarà la pendent del curs anterior.

Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior (convocatòria abril). Si l’alumne aprova
l’assignatura del curs que està realitzant, recuperarà la pendent dels cursos anteriors.
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En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès recuperarà l'assignatura si
aprova les dues primeres avaluacions.

OPCIÓ B: Si no es superen les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant
haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la
recuperació de pendents (abril).

Els criteris de qualificació són els següents:
● Part conceptual- 50%
● Part pràctica - 50%

11. Mesures per a l’atenció a les necessitats dels següents grups:

- Situacions de vulnerabilitat social: alumnes en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

En aquests casos el professor del grup informarà de la situació a l’equip directiu

perquè es puguin adoptar aquelles mesures destinades a paliar els problemes derivats

de la situació de vulnerabilitat. Igualment, el professor tendrà en compte aquesta

situació a l’hora d’atendre i avaluar aquests alumnes, procurant que la seva situació

no afecti al procés d’ensenyament aprenentatge. D’aquesta manera, es realitzaran

aquelles adaptacions d’accés o no significatives que es considerin pertinents segons

cada cas.

- Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica.

En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que

l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació

en l’activitat, es realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex:

coordinador de grup, realització d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca,

realització de fitxes complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

- Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb

necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació es

realitzaran les pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La
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principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 - Adaptacions d’accés o no significatives. Són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius ni de les

competències bàsiques.

 



IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA

IES PORT D’ALCÚDIA

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

EDUCACIÓ FÍSICA

CURS 2021-22

4t ESO



IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA

1. Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum

del’àrea d’EF a la realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés

d’Ensenyament-Aprenentatge dins l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes

del 4t curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.

1.1. Professorat de l’àrea

- Xesc Segura Marc (professor d’EF de 1r i 3n ESO i cap de departament)

- Mateu Martorell Muñoz  (professor d’EF de 2r i 4t d’ESO i professor d’EF de

l’aula UECCO)

1.2. Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

(BOE núm. 295, de 10 de desembre)

- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educaciósecundària obligatòria a les Illes Balears

- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels

instituts d’educació secundària.

- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

- Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 7 de juliol de 2021, per

la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres

docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació

secundària, per al curs 2021-2022.

- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera

de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució

conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i

Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de

prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi
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sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la

comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

1.3. Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les

decisions oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació

en cada curs.

L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de

Mallorca. El centre té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació

Secundària Obligatòria i compta a més a més amb una unitat d'Educació Especial amb

currículum propi (AULA UEECO).

El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort

des Fassers. Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa

fins arribar a l'actualitat amb aproximadament 350 alumnes.

Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi

centre compta amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i

una de futbol sala.

A més, la programació també té en compte altres documents de centre que

complementen i concreten el PEC, així com:

 - El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea,

lametodologia i l’avaluació.

 - El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca

lesnormes de convivència generals.

 - I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la

llengua vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.

 

2. Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com

contribueix aquesta àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a
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través d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La

llengua és un element imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme

i per donar els alumnes un suport teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a

aquesta competència en totes les UD de la programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD;

principalment a la UD de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència

cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar

informació o realitzar els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una

eina fonamental pel tractament dels continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia

de treball del centre farem ús del google classroom així com altres eines google. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13 del

currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la consideració

d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B. D'aquesta manera, els

alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en cas de confinament. Per tant,

es procurarà que els alumnes siguin capaços de tenir un maneig bàsic del google

classroom i del correu electrònic com a eina de comunicació amb el professorat.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que

també ha d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia

de l’alumne de forma progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat

d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives,

són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i

valors de la vida en societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als

companys, als adversaris i a l’àrbitre. En les UD de bàsquet i handbol proposam

situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i dedicam un temps a

reflexionar-hi.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes

assumeixin una autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una

disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la

iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja comença a prendre algunes

decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que tenguin la base en

què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.
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Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i

tradicionals de les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal

preservar.

3. Objectius

3.1. Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat

lesdiferents capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan

directament relacionats amb les unitats didàctiques que es plantegen en aquesta

programació:

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les

persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a

valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania

democràtica.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre

ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds

de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i

lacapacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir

responsabilitats.

j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així

com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar

lesdiferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física

i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i

valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

3.2. Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per
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acada curs, concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En

aquest curs els objectius específics que es treballen són:

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que

l’activitatfísica té per a la salut.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les

manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits

saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a

millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats

implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el

condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les

funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds

d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar-

ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials

detolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i

aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny

i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats

físiquesesportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni

pera l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus

de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de

les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari

preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar
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en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia

valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.

12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a

l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències

culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de

consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

3.3. Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea

i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica Obj. etapa Obj. esp.
d’àrea

Competències

UD1: Escalfaments Específic g,l 1,13 C.aprendre/
c.digital

UD2: Condició Física i Salut g,l 1,3,4,11, 13 C. matemàtica/
C. aprendre

UD3: Jocs i esports
alternatius

a,c,g,l 5,6,1, 1 C. social

UD4: Activitats al medi
natural

l,j 7, 12, 13 C. social/
C. expres. cult.

UD5: Esports de raqueta a,c,g,l 5,6,12, 13 C. aprendre/
C. social

UD6: Primers auxilis III l 1,13 C. digital/
C. apren

UD7: Activitat física i salut l, j 8, 9,13 C. Social
C. expres. cultural

UD8: Expressió corporal l 7, 12, 13 C. social
C. aprendre

UD9: Esports col·lectius:
organització de sessions

a,c,g,l 5,6,12, 13 C. aprendre/
C. social
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4. Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació

secundària,marca els elements transversals que s’han de treballar en totes les

matèries. Així, entotes les unitats didàctiques es fomenta:

 -  La comprensió lectora

 -  L’expressió oral i escrita

 - L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es

seleccionaran aquelles activitats que permetin assolir i consolidar l’objectiu 13

del currículum d’educació física, decret 34/2015. Aquest objectiu tindrà la

consideració d'element essencial del currículum durant l'escenari A o B.

D'aquesta manera, els alumnes tendran eines per poder ser més autònoms en

cas de confinament.

 - L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la

prevenció i

resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.

 - La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació

física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva

competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els

procediments i les actituds vinculades sobretot a la conducta motora. Per

aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària una

anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos,

el moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està

vinculada a competències relacionades amb la salut a través d’accions que

ajuden a adquirir i consolidar hàbits responsables d’activitat física regular i a

adoptar actituds crítiques davant pràctiques individuals, socials i de grup no

saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties d’origen

cardiovascular (Currículum d’educació física).

 

5. Selecció i seqüenciació dels continguts

5.1. Context dels continguts durant l’etapa secundaria
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La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia

al llarg dels distints cursos, són els següents:

BLOC 1.
Salut

BLOC 2.
Accions
motrius,indivi
duals,d’oposic
ió, de
col·laboració
o col·lab-opo

BLOC 3.
Accions
motrius en
situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4.
Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots
els blocs

1r ESO Capacitats
físiques
bàsiques

Habilitats de
circ
Elements
tècnics dels
esports d’equip
Bàdminton
Esports
alternatius

Expressió
corporal
Mim
Habilitats de
Circ

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers auxilis

2n ESO Condició
física per la
salut

Elements
tècnics dels
esports d’equip
Bàdminton II
Esports
alternatius i
adaptats

Ballam
Just dance

Activitats a la
natura

Escalfament
general
Primers auxilis

3r ESO Condició
física per la
salut i
alimentació

Esports
alternatius i
adaptats
Bàdminton III
Esports
col·lectius:
elements
tècnics

Jota
Mallorquina
Aerobic

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers auxilis

4t ESO Condició
física i salut
Activitat
física i salut

Esports
alternatius
Bàdminton IV
Esports
col·lectius:
organització de
sessions

Jota
Mallorquina
Ball de saló

Activitats a la
natura

Escalfament
específic
Primers auxilis

5.2. Temporalització dels trimestres
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Temporització continguts

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1: L’escalfament
específic II UD4: Jota II UD7: Activitats al medi

natural

UD2: Pla de millora de la
Condició Física UD5: Badminton IV UD8: Blues

UD3: Esports alternatius. UD6: Primers auxilis IV UD9: Esports d’equip.

Trimestre Junta d’avaluació

Primer 13-16 desembre (NOTES 22 desembre)

Segon 21-25 març (NOTES 25 març)

Tercer 20-21 juny (NOTES 23 juny)

5.3. Seqüència de continguts

Es consideren continguts essencials cadascun dels 5 blocs de continguts que

configuren el currículum d’educació física. El primer fa referència a la salut; el segon

gira al voltant de diferents tipus de situacions motrius, caracteritzades per trets

comuns de lògica interna diferents dels altres tipus: entorns estables, individuals i

situacions d’oposició, de cooperació i de col·laboració-oposició; el tercer fa referència

a situacions d’adaptació a l’entorn; el quart, a situacions d’índole artística o

expressiva, i, finalment, el cinquè bloc fa referència a continguts comuns a tots els

blocs. Per tant, en qualsevol escenari es treballaran cadascun d’aquests blocs ja que

consideram que són els elements essencials.

A continuació es realitza una seqüenciació dels continguts a partir de les unitats

didàctiques treballades de manera que es desenvolupin cadascun dels blocs de

continguts del currículum, considerats com a elements essencials. A més, en aquesta

seqüenciació s’incloen aquells que no es varen poder desenvolupar els curs passat.

UD1. Escalfament

Currículum segon cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.
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L’escalfament específic. Característiques i pautes per dur-lo a terme.

Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma, prèvia anàlisi

de l’activitat física que es desenvoluparà.

Realització i posada en pràctica de la tornada a la calma de manera autònoma,

prèvia anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà.

UD2. Capacitats físiques bàsiques relacionades amb la salut

Currículum Segon cicle BLOC 1. Salut.

Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre

la salut i la qualitat de vida.

Capacitats físiques relacionades amb la salut: força i resistència muscular.

Tipus de contraccions musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics

d’entrenament de la força. Efectes per a la salut.

Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques:

resistència aeròbica, força muscular general, velocitat i amplitud de moviment.

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin els alumnes de les

seves possibilitats i limitacions.

UD3. Esports alternatius

Currículum Segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o
diversos esports individuals i d’oposició.

Organització de torneigs esportius recreatius dels diferents esports practicats i
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participació en aquests torneigs.

UD4. Jota II

Currículum Segon cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

Adquisició de directrius per dissenyar composicions coreogràfiques.

Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el suport d’una estructura

musical, que inclogui els diferents elements: espai, temps i intensitat.

Participació i aportació de la feina en grup en les activitats rítmiques.

Pràctica d’activitats rítmiques amb una base musical.

UD5. Bàdminton IV

Currículum Segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o

diversos esports individuals i d’oposició.

Organització de torneigs esportius recreatius dels diferents esports practicats i

participació en aquests torneigs.

UD6. Primers auxilis

Currículum segon Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
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Riscs que té l’activitat física, prevenció i seguretat.

Les lesions esportives. Primeres actuacions davant les lesions més comunes que

poden manifestar-se en la pràctica de l’activitat física i esportiva.

UD7. Activitats al medi natural

Currículum segon cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a

l’entorn

Relació entre l’activitat física, la salut i el medi natural.

Presa de consciència de l’impacte que tenen algunes activitats fisicoesportives sobre

el medi natural. Adopció de mesures pràctiques.

Valoració del patrimoni natural com a font de recursos per a la pràctica d’activitats

físiques i recreatives.

La seguretat com a premissa en la pràctica d’activitats al medi natural: materials i

elements tècnics. Coneixement de les nocions fonamentals i pràctica de tècniques

bàsiques de primers auxilis en accidents propis del medi natural (insolacions,

ferides, cremades, etc.).

Aspectes generals dignes de consideració en l’organització d’activitats al medi

natural. Planificació i disseny d’activitats.

UD8. Blues

Currículum Segon cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole

artistica o expressiva

Adquisició de directrius per dissenyar composicions coreogràfiques.

Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el suport d’una estructura
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musical, que inclogui els diferents elements: espai, temps i intensitat.

Participació i aportació de la feina en grup en les activitats rítmiques.

Pràctica d’activitats ritmiques amb una base musical.

UD9. Esports col·lectius: aspectes tècnics.

Currículum segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició.

Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o

diversos esports de col·laboració i de col·laboració-oposició.

Organització de tornejos esportius recreatius dels diferents esports practicats i

participació en aquests torneigs.

6. Principis didàctics i metodològics

6.1. Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix

lessegüents pautes:

- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació,

s’expliquen les pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria,

continguts a treballar i la seva avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea

perquè els alumnes ho puguin consultar.

- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de

l’alumne, en el qual es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per

poder dur a terme una adaptació a la realitat individual de cada alumne. Aquest

document ha de ser complimentat i firmat pels pares o responsables del respectiu

alumne.

6.2. Mètodes pedagògics
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 - Es realitza una avaluació inicial al començament de curs durant les dates

assenyalades per l’equip directiu. Aquesta avaluació ens serveix per conèixer el

nivell de partida dels alumnes i el seu estat emocional. Es realitza mitjançant un

qüestionari d’avaluació inicial i algunes activitats pràctiques de classe.

L’avaluació inicial és el punt de referència dels equips docents convocats per

l’equip directiu durant el mes de octubre i s’utilitza per adequar les

programacions didàctiques a les característiques i necessitats dels alumnes. A

més, s'adopten les mesures pertinents de suport per l’alumnat amb NESE.

 - Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran

diversitat d’activitats d’aprenentatge i als objectius proposats.

 - En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució

deproblemes, en l’establiment de connexions entre els continguts

interdisciplinars ipromovent un aprenentatge significatiu que parteixi del que

l’alumne ja sap i hopugui transferir a un context diferent o a situacions reals.

 - Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en

lapràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per part

dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes.

 - Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament

de laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la

unitat didàctica que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra

intervenció educativa: potenciar la socialització, prioritzar la individualització

del’ensenyament, implicar cognoscitivament a l'alumnat o potenciar la

sevacreativitat.

 

6.3. La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a

fi que els alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per

parelles,en petit grup o en gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els

alumnes i elsajuda a desenvolupar una actitud de col·laboració amb els companys, de

respecte, deresponsabilitat, de participació i d’autonomia progressiva.

Distribució del temps

Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha
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derestar el temps que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se.

D’aquesta manera el departament d’EF estableix un màxim de 5 minuts perquè els

alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant aquest temps el professor

prepara el material a utilitzar durant la sessió.

S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre

molt de temps en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats.

Es procura realitzar activitats simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps

de compromís motor. A més, l'ensenyament de conceptes es realitzarà principalment a

través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a l'aula ordinària.

Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric,

escalfament o adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de

vestimentamínima obligatòria i tornada a l’aula.

Distribució de l’espai

El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres

educatius és el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen

elsrequisits mínims dels centres educatius.

Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes

activitats en el medi proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn

immillorable per facilitar la comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i

organitzada i l’atenció a la diversitat, per la qual cosa s’intenta potenciar al màxim

aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.

6.4. Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb

la pràctica són penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni

llibres de text.

Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de

les TIC, especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de

transmissió de coneixement entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet

per reforçar els continguts ja treballats, per aprofundir en aspectes relacionats amb

l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També s’utilitzen vídeos d’internet per
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afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.

Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es

troba dins un quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest

quartet amb la finalitat de tenir controlat el material de què disposa el departament.

Fora de l’horari d’EF els alumnes han d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del

centre, independent del material del departament d’EF.

6.5. Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir

present el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i

l’orientació educativa als centres educatius no universitaris.

L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions

socials diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra

intervenció educativa. Amb la intenció d'avançar en el camí d'una escola inclusiva,

s’incorporen els principis i pautes del disseny universal de l'aprenentatge

(DUA). D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies

metodològiques per atendre a la diversitat:

 - Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb

unes determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb

característiquesdiferents. D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents

mètodes a fi de millorar l’adquisició de coneixements i facilitar la inclusió de tot

l’alumnat.

 - Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint

uns criteris establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del

seu objectiu. D’aquesta manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells

(treball cooperatiu), potenciant l’aprenentatge entre iguals.

 - Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació

del’alumne a l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves

necessitats i motivacions.

 - Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris

per identificar quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar

aquestes activitats als ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
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 A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament

d’orientació i l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les

pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La principal

finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:

 

 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 

 - Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles

adaptacions necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada

amb el grup. En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons

l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de

què no fos possible la participació en l’activitat, es realitza un treball alternatiu

per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup, realització

d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca, realització de fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

 

6.6. Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant

altres activitats que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris

que estendran en compte a l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:

 - La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més

dificultats tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els

resultats.

 - Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les

diferències individuals i afavoreix l’autonomia.

 - Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar

algunes de les habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb

l’ajuda del professor.

 - Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa

activitat però variant el grau de dificultat.

 - Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els

continguts conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A
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més, els treballs són flexibles i permeten una ampliació dels continguts en

relació a les característiques dels alumnes.

 - Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents

activitats esportives dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física

fora del centre. També aquest proposarà la dinamització de les activitats

extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al contingut i els objectius propis

de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és individualitzada el professor

es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin material per a

superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes

propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà

individualitzada segons les necessitats i l’interès de l’alumne.

 

 

7. Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels

Instituts d’educació secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats

complementàries que es realitzen aquest curs són:

- Sortides de senderisme Serra Tramuntana

- Voluntariat Iron Man

8. Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la

normativa específica d'aquesta:

• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del

professorat. De tal manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.

• Han de venir canviats de casa, preparats per a la pràctica d’activitat física

• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una

conducta adequada i el professorat passarà llista.

• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les

instal·lacions esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
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• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda

terminantment prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a

casa o a la taquilla.

• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als

vestidors.

• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se.

Després, s’ha de sortir de les instal·lacions esportives.

8.2. Assistència i participació
L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui

practicar

la sessió.

• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que

s'hagi justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o,

en el seu defecte, un justificant dels pares/mares o un correu electrònic explicant el

motiu.

• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.

• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència.

Tot l'alumnat, practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada

per a poder realitzar les activitats alternatives proposades pel professorat.

8.3. Indumentària i hàbits d'higiene
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra

respecte envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona

salut.

• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no

es dugui el material esportiu restarà nota a la part actitudinal.

• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes

puguin canviar-se i/o dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i



IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA

netegi després de la pràctica. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà

en l'avaluació de l'assignatura.

• Recordam que és indispensable dur el material adequat:

● 2 mascaretes (normativa de centre)

● Gel hidroalcohòlic (normativa de centre)

● Botella d’aigua

● Desodorant

● Camiseta de recanvi

● Tovallola petita per netejar-se

8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material

• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del

material amb autorització i/o presència del professorat.

• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys,

professorat, instal·lacions i material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal

ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar el seu valor.

• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat

educativa i que, per tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i

tothom pugui gaudir d'ells el major temps possible.

8.5. Conductes prohibides
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa

de centre i àrea.

• Menjar a les instal·lacions.

• Mala utilització del material i instal·lacions.

• No complir amb les ordres indicades pel professorat.

• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.



IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA

8.6. Entrega de treballs
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor

indicat.

• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de

treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia

que s'incorpori al centre.

• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà,

com a màxim, de 5.

8.7. Alumnat lesionat
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o

malalts se li realitzarà adaptacions d'accés al currículum:

• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant

mèdic. Quedarà exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir

els continguts per altres que sí pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una

recopilació de les sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.

• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball

complementari o adaptat. Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà

substituir continguts per altres que sí pugui desenvolupar (treballs complementaris,

observació de sessions, disseny i posada en pràctica de sessions, etc.)

En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i

el professorat podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica

s'adeqüi a les característiques específiques de l'alumne.
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9. Protocol d’ús d’aules específiques

A causa de la nova situació derivada de la pandèmica causada per la COVID 19, a més

de la normativa específica de departament, es compta un protocol d’ús d’aules

específiques. En aquest document s’especifica:

· Mesures i recomanacions generals (aspectes d’higiene, distançament, protecció…)

· En relació a la metodologia i agrupaments (classes teòriques o pràctiques, treballs

individuals, grups…)

· En relació a la distribució de l’espai i desplaçaments dins l’aula (organització del

mobiliari i ubicació dels alumnes…)

· En relació a l’ús i desinfecció de material i instruments (utilització individual

d’instruments, mesures de desinfecció…)

*Veure document ANNEX VIII.

10. Avaluació
10.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de

les competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que

apareixen en el currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present

programació didàctica. Cadascun d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les

competències, els objectius generals d’etapa i els objectius específics d’àrea que

esteim avaluant amb aquell criteri.

Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són

les especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més

específiques dels aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en

compte a l’hora de determinar el grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.

EAA Conceptuals: exàmens escrits, qüestionaris i treballs.

EAA Procedimentals: Llista control, rúbriques i registre anecdòtic.
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EAA Actitudinal: Escales de valoració, llista control i registre anecdòtic.

UD1: L’escalfament específic

1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i de
recuperació en la pràctica d’activitat física considerant la
intensitat dels esforços

2. Analitzar críticament el fenomen esportiu distingint els
aspectes culturals, educatius, integradors i saludables dels
que fomenten la violència, la discriminació o la
competitivitat mal entesa.

Compe
C. apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

5-1.3. Duu a terme
exercicis o activitats a les
fases inicials i finals
d’alguna sessió, de
manera
autònoma, d’acord amb el
seu nivell de competència
motriu.

5-1.1. Analitza l’activitat
física principal de la
sessió per establir les
característiques que han
de
tenir les fases d’activació i
de tornada a la calma.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

5-1.2. Selecciona els
exercicis o les tasques
d’activació i de tornada a
la calma d’una sessió
atenent la intensitat o la
dificultat de les tasques
de la part principal.

5-2.3. Manté una actitud
crítica amb els
comportaments
antiesportius, tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

UD2: Condició Física i Salut

1. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes
que tenen sobre la condició física aplicant els coneixements
sobre activitat física i salut.

Compe
c.mat.
c.apre
n

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,
4,11
, 13
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2. Millorar o mantenir els factors de la condició física
practicant activitats
fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les
adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la
salut.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

1-2.3. Aplica els

procediments per integrar

en els programes

d’activitat física la millora

de les capacitats físiques

bàsiques, amb una

orientació saludable i en

un nivell adequat a les

seves possibilitats.

1-1.1. Demostra
coneixements sobre les
característiques que han
de reunir les activitats
físiques
amb un enfocament
saludable i els beneficis
que aporten a la salut
individual i a la
col·lectiva.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

1-2.2. Practica de forma
regular, sistemàtica i
autònoma activitats
físiques a fi de millorar les
condicions de salut i la
qualitat de vida.

1-1.2. Relaciona exercicis

de tonificació i

flexibilització amb la

compensació dels efectes

provocats per les actituds

posturals inadequades

més freqüents.

5-2.3. Manté una actitud
crítica amb els
comportaments
antiesportius, tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

1-2.1.Valora el grau
d’implicació de les
diferents capacitats
físiques en la realització
dels
diferents tipus d’activitat
física.
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UD3: Esports Alternatius

1. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a
les activitats
fisicoesportives proposades, amb eficàcia i precisió.
2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició en les activitats fisicoesportives
proposades i prendre la decisió més eficaç segons els
objectius.
3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de
campionats o torneigs esportius, preveure els mitjans i les
actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar
les seves funcions amb les de la resta d’implicats.

Compe
c.
apren
c.
social

Obj
gen
a,c,g
,l

Obj
esp
5,6,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

2-2.4. Aplica solucions
variades a les situacions
plantejades, valora les
possibilitats d’èxit
d’aquestes solucions i les
relaciona amb altres
situacions.

2-1.2. Ajusta la realització
de les habilitats
específiques als
condicionants generats
pels companys i els
adversaris en les
situacions col·lectives.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

2-3.1. Assumeix les
funcions encomanades en
l’organització d’activitats
de grup.

5-2.3. Manté una actitud
crítica amb els
comportaments
antiesportius, tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

UD4: Jota mallorquina

1- Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius
seleccionant i ajustant els elements de la motricitat
expressiva.

Compe
c.
social
expres.

Obj
gen
l,j

Obj
esp
7,12
, 13
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cult.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

3-1.3. Col·labora en el
disseny i la realització de
muntatges
artisticoexpressius
aportant i acceptant
propostes.

3-1.2. Ajusta les seves
accions a la
intencionalitat dels
muntatges
artisticoexpressius i
combina els components
espacials, temporals i, si
escau, d’interacció amb
els altres.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

3-1.1. Elabora
composicions de caràcter
artisticoexpressiu
seleccionant les tècniques
més apropiades per a
l’objectiu previst.

3-1.1. Elabora
composicions de caràcter
artisticoexpressiu
seleccionant les tècniques
més apropiades per a
l’objectiu previst.

5-2.3. Manté una actitud
crítica amb els
comportaments
antiesportius, tant en el
paper de participant com
en el d’espectador.

UD5: Esports de raqueta

1- Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a
les activitats
fisicoesportives proposades, amb eficàcia i precisió.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició en les activitats fisicoesportives
proposades i prendre la decisió més eficaç segons els
objectius.

3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de
campionats o torneigs esportius, preveure els mitjans i les
actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar
les seves funcions amb les de la resta d’implicats.

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,
l

Obj
esp
5,6,
12,
13

Estàndards d’aprenentatge
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PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

2-1.1. Ajusta la realització
de les habilitats
específiques als
requeriments tècnics en
les situacions
motrius individuals,
preservant la seva
seguretat i tenint en
compte les seves pròpies
característiques.

2-2.1. Aplica de forma
oportuna i eficaç les
estratègies específiques
de les activitats d’oposició
i contraresta les accions
de l’adversari o s’hi
anticipa.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

2-2.4. Aplica solucions
variades a les situacions
plantejades, valora les
possibilitats d’èxit
d’aquestes solucions i les
relaciona amb altres
situacions.

2-3.1. Assumeix les
funcions encomanades en
l’organització d’activitats
de grup.

UD6: Primers auxilis

3. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la
pràctica d’activitat física tenint en compte els factors
inherents a l’activitat i preveure les conseqüències que
poden tenir sobre la seguretat dels participants les
actuacions poc curoses.

Compe
c. digit
c.
aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13

5. Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la
comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar,
seleccionar i valorar informacions relacionades amb els
continguts del curs i comunicar els resultats i les conclusions
en el suport més adequat.

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

5-3.3.Descriu els
protocols que s’han de
seguir davant les lesions,
els accidents o les
situacions

5-3.2. Identifica les
lesions més freqüents
derivades de la pràctica
d’activitat física.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
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d’emergència més
freqüents que es
produeixen durant la
pràctica d’activitats
fisicoesportives.

materials i espais de la
pràctica.

5-3.2. Identifica les
lesions més freqüents
derivades de la pràctica
d’activitat física.

5-3.3. Descriu els
protocols que s’han de
seguir davant les lesions,
els accidents o les
situacions
d’emergència més
freqüents que es
produeixen durant la
pràctica d’activitats
fisicoesportives.

5-5.3. Comunica i
comparteix informació i
idees en suports i entorns
apropiats.

UD7: Activitats al medi natural

1- Reconèixer l’impacte ambiental, econòmic i social de les
activitats físiques i esportives i reflexionar sobre com
repercuteixen en la forma de vida de l’entorn.

Compe
c.  social
expres.
cultural

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

4-1.3. Demostra hàbits i
actituds de conservació i
protecció del medi
ambient.

4-1.1. Compara els
efectes de les diferents
activitats físiques i
esportives sobre l’entorn i
els
relaciona amb la forma de
vida en aquest entorn.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.
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4-1.2. Relaciona les
activitats físiques a la
natura amb la salut i la
qualitat de vida.

UD8: Expressió corporal

1- Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius
seleccionant i ajustant els elements de la motricitat
expressiva.

Compe

c. social
c. apren

Obj
gen

l

Obj
esp

7,12
, 13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

3-1.3. Col·labora en el
disseny i la realització de
muntatges
artisticoexpressius
aportant i acceptant
propostes.

3-1.2. Ajusta les seves
accions a la
intencionalitat dels
muntatges
artisticoexpressius i
combina els components
espacials, temporals i, si
escau, d’interacció amb
els altres.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

3-1.1. Elabora
composicions de caràcter
artisticoexpressiu
seleccionant les tècniques
més apropiades per a
l’objectiu previst.

2-3.1. Assumeix les
funcions encomanades en
l’organització d’activitats
de grup.



IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA

UD9: Esports col·lectius: organització de sessions

1. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a
les activitats fisicoesportives proposades, amb eficàcia i
precisió.
2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o
col·laboració-oposició en les activitats fisicoesportives
proposades i prendre la decisió més eficaç segons els
objectius.

3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de
campionats o torneigs esportius, preveure els mitjans i les
actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar
les seves funcions amb les de la resta d’implicats.

Comp.

c.
apren
c. social

Obj
gen

a,c,g,
l

Obj
esp

5,6,
12,
13

Estàndards d’aprenentatge

PRÀCTICA 40% PROVA 40% ACTITUD 20%

2-2.4. Aplica solucions
variades a les situacions
plantejades, valora les
possibilitats d’èxit
d’aquestes solucions i les
relaciona amb altres
situacions.

2-2.5. Justifica les
decisions preses en la
pràctica de les diferents
activitats i reconeix els
processos
que hi estan implicats.

5- 3.1. Verifica les
condicions de pràctica
segura i higiènica, i
utilitza convenientment
l’equip personal i els
materials i espais de la
pràctica.

2-1.2. Ajusta la realització
de les habilitats
específiques als
condicionants generats
pels companys i els
adversaris en les
situacions col·lectives.

2-3.3. Presenta propostes
creatives de materials i de
planificació per
utilitzar-les en la seva
pràctica de manera
autònoma.

2-3.1. Assumeix les
funcions encomanades en
l’organització d’activitats
de grup.

10.2. Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a

terme en els diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà

unaavaluació inicial (per conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i

interessos), una avaluació continua (per identificar les dificultats d’aprenentatge i

ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i una avaluació sumativa
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(per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una

finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen

són:

- Av. inicial: Qüestionari i activitats pràctiques.

- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula

- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica i modificació de

la programació d’aula per futures sessions.

10.3. Criteris de qualificació

Proves 40% Pràctica diària 40% Actitud 20%

Prova pràctica dels
continguts (examen
pràctic).

Fitxes i treballs pràctics.

Participació, esforç i
interès a les sessions.
Progrés.

Assistència i puntualitat.
Higiene i salut.
Respecte a les normes de
convivència.
Actitud vers l'assignatura,
companys, professorat...

Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

Requisits mínims: L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de
faltes no justificades suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.3.1. Qualificació de la part actitudinal:

Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en
general (A), així com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10
i s’unificaran les següents conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre
professorat:

La qualificació de la conducta:

Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,)
- faltes d’assistència injustificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
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- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)

La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de
les
característiques específiques de cada situació.

Conducta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i
amb netedat i actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i
participativa a l’hora de realitzar les sessions. Per tant, no només es restaran aquestes
conductes, sinó que es tindran en compte altres factors positius com l'esforç, l'interès,
el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.

La qualificació de la higiene:

a) Canvi de roba i dur tot el material: Si l’alumnat no es canvia de roba o no duu
el material requerit, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que així sigui.

10.4. Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria, i superar el 30% de faltes no justificades

suposa l’abandonament de l’assignatura.

10.5. Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.

Convocatòria de juny: es recuperarà les parts no superades (feines no entregades,
proves no superades,...) a la data assenyalada, quan la mitjana de les 3 avaluacions
sigui inferior a 5.

Recuperació de pendents d’altres cursos.

Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues
maneres:

OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està
realitzant recuperarà la pendent del curs anterior.

En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès recuperarà l'assignatura si
aprova les dues primeres avaluacions.
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OPCIÓ B: Si no es superen les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant
haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la
recuperació de pendents (març). També tendrà l’opció de  presentar-se a la
recuperació de juny.
Els criteris de qualificació són els següents:
· Part conceptual- 50%
· Part pràctica - 50%

11. Mesures per a l’atenció a les necessitats dels següents grups:

- Situacions de vulnerabilitat social: alumnes en risc de pobresa i exclusió,

víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a

col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

En aquests casos el professor del grup informarà de la situació a l’equip directiu

perquè es puguin adoptar aquelles mesures destinades a paliar els problemes derivats

de la situació de vulnerabilitat. Igualment, el professor tendrà en compte aquesta

situació a l’hora d’atendre i avaluar aquests alumnes, procurant que la seva situació

no afecti al procés d’ensenyament aprenentatge. D’aquesta manera, es realitzaran

aquelles adaptacions d’accés o no significatives que es considerin pertinents segons

cada cas.

- Situacions d'especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden assistir

presencialment al centre per prescripció mèdica.

En cada cas es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que

l’alumne ha de fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació

en l’activitat, es realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex:

coordinador de grup, realització d’ajudes, anotador de la freqüència cardíaca,

realització de fitxes complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).

- Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb

necessitats  educatives  especials,  o  amb  necessitat  de  reforç educatiu.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació es

realitzaran les pertinents adaptacions a aquells alumnes que sigui necessari. La

principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden donar els següents casos:
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 - Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les

orientacions del departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a

l'alumnat amb NESE.

 - Adaptacions d’accés o no significatives. Són les modificacions dels elements

del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius ni de les

competències bàsiques.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.   Matèria:   ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

0. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LA MATÈRIA D'ARTS ESCÈNIQUES I 

DANSA

El departament de música de l’IES Port d'Alcúdia és l'encarregat d'impartir la matèria

d'Arts Escèniques i Dansa a 4t d'ESO. El professor titular de la matèria és:

• Miquel Herrero Olivares,  llicenciat en Història i Ciències de la Música, cos de

Secundària. Professor amb plaça fixa, jornada sencera. 

La matèria d'Arts Escèniques i Dansa té una assignació horària de tres hores

setmanals.

Durant aquest curs 2021/22 el centre participarà en el programa "Tutories Teatrals"

del Teatre Principal de Palma. En el desenvolupament d'aquest programa participaran

els alumnes que cursen la matèria d'Arts Escèniques i Dansa i els professors  Lluisa

Espases Bennàssar (dpt. LCS) i Miquel Herrero Olivares (dpt. Música). 
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1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS

BLOC 1: COMÚ

1. Concepte, tipologia i característiques de les arts escèniques.

2. Elements comuns i diferenciadors de les diverses manifestacions (dansa, teatre,

circ, òpera, etc.).

3. Reflexió sobre les arts escèniques com a part del patrimoni cultural.

4. El cos i les seves possibilitats expressives en el teatre i la dansa.

5. Anàlisi dels codis lingüístics i no lingüístics del teatre, la dansa i altres arts 

escèniques.

6. Comentari i valoració de propostes de dansa, teatre i altres manifestacions 

escèniques.

BLOC 2: TEATRE

1. Estudi dels principals estils i formes del teatre: textual, gestual, d’objectes, 

musical i líric.

2. Teoria i pràctica del fet teatral: l’espai, el personatge, la situació, l’acció, el 

conflicte i els recursos plàstics (disseny d’escena, indumentària, maquillatge, 

il·luminació...).

3. Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge. 

Interpretació a través del cos i la veu. La improvisació.

4. Tècniques i dinàmiques de grup aplicades al teatre.

BLOC 3: DANSA

1. Estudi dels principals estils i formes de dansa. Història i especialitats 

acadèmiques.

2. Teoria i pràctica coreogràfiques. Memorització, assaig i interpretació de 

diferents propostes.

3. La improvisació a la dansa.

BLOC 4: ALTRES ARTS ESCÈNIQUES

1. Estudi d’altres arts escèniques (òpera, circ, performance, videoteatre...). La 

seva història: moments de canvi i transformació.

2. El paper social de les arts escèniques.
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2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

Estan extrets de l'Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015). 

1. Adquirir, conèixer i comprendre els conceptes i característiques bàsiques dels estils

i formes de les arts escèniques tant diacrònicament com sincrònicament; participar de

forma activa, assumint diferents rols, tant en les produccions pròpies com en les

alienes, i valorar els elements que les constitueixen com a mitjà d’expressió i

transformació personal i social.

2. Conèixer i fer servir textos de la literatura per comprendre’n l’estructura, la

temàtica i els valors estètics mitjançant la lectura dramatitzada a fi de considerar-ne

les possibilitats escèniques.

3. Entendre i valorar el patrimoni cultural propi de les arts escèniques amb la finalitat

de conservar el seu llegat com a mitjà d’expressió i transformació cultural.

4. Integrar harmònicament altres llenguatges artístics d’expressió visual, plàstica,

acústica i musical associats al teatre i la dansa per valorar-ne les possibilitats

interdisciplinàries.

5. Afavorir el desenvolupament de les destreses lingüístiques orals i escrites, a més de

l’expressió corporal com a mitjà d’enriquiment comunicatiu.

6. Reconèixer i aplicar els beneficis de la dansa i el teatre com a eines d’aprenentatge

i transmissió d’idees i sentiments i com a instruments per generar i regular la pròpia

conducta, a més de com a mitjà de coneixement de les problemàtiques socials.

7. Reflexionar sobre el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació i

utilitzar-les com a formes alternatives de representació artística.

8. Conèixer i practicar les tècniques de representació fonamentals (el control del

moviment, de la veu, del ritme i de l’espai) per al muntatge i la posada en escena

d’un projecte teatral o de dansa o que combini ambdós.

9. Estimular el desenvolupament de les habilitats i les capacitats indispensables per

resoldre amb coherència conflictes o situacions, mitjançant la creativitat i l’originalitat

com a resposta a un estímul, i usar i valorar la improvisació com a tècnica i eina

indispensable en les arts escèniques.
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3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.

3.1. Mètodes i propostes didàctiques.

- Els principis metodològics en què se basarà l'activitat docent són:

• L'alumne és protagonista i partícip del procés d'ensenyament─aprenentatge.

• Allò que s'aprèn es construeix sobre allò que ja es coneix, integrant els nous

coneixements, habilitats i destreses en base a experiències anteriors de

l'alumne relacionades amb els seus interessos i necessitats (aprenentatge

significatiu).

• Es motivarà l'alumne impartint continguts i plantejant activitats que percebi

com a pròxims, interessants, útils i funcionals, per a afavorir la seva

autoexpressió, la interpretació de fets reals i el pensament divergent.

Propiciarem que se senti cada vegada més competent front als reptes

plantejats, fet que retroalimentarà la seva motivació i elevarà la seva

autoestima.

• Els plantejaments educatius s'adaptaran a les característiques particulars, ritme

de treball i casuística de cada alumne (atenció a la diversitat).

• L'adquisició de nous coneixements i habilitats es planteja de forma progressiva i

continuada, seqüenciada, ben definida, acotada i evitant l'ambigüitat

(progressió i gradualitat).

• Es propiciarà l'autonomia de l'alumne presentant materials que pugui abordar

per sí mateix i incentivant la recerca, tractament i síntesi de la informació.

• Es dissenyaran activitats que facilitin la interacció professor–alumne i alumne–

alumne.

• La matèria d'Arts Escèniques i Dansa s'imparteix tenint en compte que està

íntimament connectada amb les matèries de Dibuix, Educació Física i Música

(interdisciplinarietat).

• La matèria d'Arts Escèniques i Dansa s'imparteix, entre altres, amb l'objectiu

d'estimular el desenvolupament de les capacitats de forma global, en especial

les de percepció, expressió i creativitat.

• L'educació en valors impregnarà amb caràcter transversal les activitats que es
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desenvolupin. Els alumnes han de conèixer, assumir i exercir els seus drets i

deures en el respecte als altres, practicant la tolerància, la cooperació i la

solidaritat entre les persones i grups, exercitant-se en el diàleg i afiançant els

drets humans com a valors comuns d'una societat plural.

- Les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge que es duran a terme

poden agrupar-se segons la seva finalitat i variaran en funció de la unitat didàctica a

la qual s'apliquin. Haurà de plantejar-se un nombre elevat, seqüenciat, progressiu i

variat d'activitats, que permeti donar resposta a la diversitat de l'alumnat. El disseny

d'aquestes activitats estarà basat en els principis metodològics enunciats

anteriorment. Les activitats que es duguin a terme correspondran a algun dels

següents tipus:

• Activitats d'iniciació/introducció, amb què presentar la unitat d'aprenentatge i

conèixer el nivell de coneixements previs dels alumnes sobre els aspectes que

es desenvoluparan.

• Activitats de desenvolupament, que permetin als alumnes adquirir els

coneixements mínims perseguits en cada unitat didàctica.

• Activitats d'ampliació i reforç, amb les quals els alumnes puguin aprofundir en

els continguts adquirits i que facilitin l'aprenentatge dels alumnes que tenguin

dificultats.

• Activitats d'avaluació, entre les quals s'inclouen les dels apartats precedents i

aquelles que específicament tinguin com a finalitat avaluar l'adquisició de

continguts.

Aquestes activitats es basaran en:

• L’expressió/interpretació en les múltiples maneres (vocal, instrumental i

corporal/moviment), que permetin a l’alumne relacionar-se amb la música des

d’una òrbita pràctica i participativa.

• La creació, 

• La investigació, que acosti a l’alumne a diferents fonts d’informació i li aporti

autonomia en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Alguns aspectes metodològics a tenir en compte. La influència mútua, mitjançant

la qual l'ambient del grup repercuteix en les conductes de cada alumne i, de manera

recíproca, les actituds individuals condicionen la trajectòria de la classe, fa necessari

establir una organització que vertebri el grup. 
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En la presentació, el professor informarà als alumnes sobre aspectes rellevants del

desenvolupament de la matèria com la relació i temporalització de les unitats

didàctiques, els criteris i sistemes d'avaluació, criteris de qualificació i sistema de

recuperació, els plantejaments metodològics i les instruccions d'ús de materials, la

relació d'activitats extraescolars i complementàries, les normes de convivència i

funcionament, els drets i deures de l'alumnat i el professor, i qualsevol altre oportú. 

Per a desenvolupar els principis esmentats, s'observaran els següents aspectes

metodològics:

• Organització del temps: Les sessions s'organitzaran amb flexibilitat,

preveient moments per a l'aclariment de dubtes, consultes i suggerències que

formulin els alumnes, atenent a la diversitat del grup.

• Organització del treball: En funció del tipus d'activitat que es realitzaran els

alumnes s'agrupen en:

- Gran grup (la totalitat dels alumnes del grup-classe), en la majoria de les

activitats;

- Petit grup (4-5 persones), per als treballs en col·laboració basats en l'anàlisi,

recerca, tractament i síntesi d'informació, que formarà a l'inici del curs el

professor, sota el criteri d'heterogeneïtat; i

- Individualment, en la resolució d'exercicis i treballs.

• Organització de l'espai: La matèria s'imparteix en els següents espais físics:

- Preferentment, a l'aula de música, que és suficientment espaiosa i aïllada de

renous exteriors.

- Ocasionalment en altres espais del centre o l'exterior (auditori d'Alcúdia), per

a les activitats quan així s'estableixi.

El mobiliari es disposarà facilitant les intervencions del professorat i de

l'alumnat, l'atenció de l'alumnat en classe així com la resolució de tot tipus

d'activitats.

3.2. Materials i recursos didàctics

El departament de Música elaborarà el material didàctic per al desenvolupament de la

matèria d'Arts Escèniques i Dansa. Aquest material estarà conformat per un seguit

d'apunts de caràcter teòric i un recull dels textos que es van treballant al llarg del

curs. 
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Per al desenvolupament del procés ensenyament-aprenentatge els alumnes hauran

d'emprar un quadern de classe i els textos facilitats pel professor (format digital o en

paper)

Es crearà un espai virtual (Classroom) on els alumnes podran trobar tots els recursos

didàctics  (apunts, vídeos, textos ...) que es faran servir a classe.

4. TEMPORALITZACIÓ.

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA. 4T ESO

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1: AVALUACIÓ INICIAL -

INTRODUCCIÓ

UD4: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(I)

UD7: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(IV)

UD2: PROPOSTA DEL

PRINCIPAL (EL TEXT)

UD5: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(II)

UD8: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(V)

UD3: PROJECTES

INDIVIDUALS

UD6: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(III)

UD9: EL DIA QUE

COMENÇA LA PRIMAVERA

(VI)

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ.

Tot l’alumnat, amb independència de les seves especificitats individuals o de caràcter

social, té dret a una educació bàsica adequada a les seves necessitats i característiques.

Detectat el nivell de competència de l'alumne (Avaluació Inicial i informes del departament

d'Orientació d'anys anteriors), s'adoptaran preferentment les mesures de caràcter ordinari

i només quan escaigui les de caràcter extraordinari, sota les instruccions del Departament

d'Orientació. Les mesures ordinàries d'atenció a la diversitat consistiran en:

• Plantejament d'activitats diverses de reforç i ampliació que permetin assignar

tasques diferents als alumnes, proporcionant material de contingut heterogeni. 

• Quan escaigui, adaptacions curriculars no significatives (ACI), que introduiran altres

variacions en la metodologia i excepcionalment en la seqüenciació de continguts.

Les mesures extraordinàries que en el seu cas s'hagin d'adoptar d'acord amb les

instruccions del Departament d'Orientació i sense perjudici de les mesures organitzatives

que pugui adoptar el centre seran les previstes en la legislació aplicable:
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• Adaptacions curriculars significatives: que comprendran la reformulació dels

elements prescriptius del currículum per a l'alumne (objectius, continguts i criteris

d'avaluació); i

• Mecanismes per atendre els alumnes de compensació lingüística, que afavoreixin

la immersió lingüística, com ara no fer girs de la llengua i que l'alumne aprengui el

nou idioma per associació d'idees i imatges, aportar material d'ampliació per a

aprofundir en els coneixements en l'idioma de l'alumne, fer ús de les TIC com a

element integrador i fomentar l'ensenyament recíproc.

6. AVALUACIÓ

6.1 CRITERIS D'AVALUACIÓ

Bloc 1. COMÚ
1. Exposar de forma crítica l’opinió personal respecte a la funció de les arts

escèniques (dansa, teatre, circ, òpera, etc.) i la seva importància com a mitjà

d’expressió de sentiments, emocions, idees i sensacions.

2. Apreciar la importància del patrimoni comú en arts escèniques i comprendre el

valor de conservar i transmetre el seu llegat.

3. Explicar el paper de la dansa i el teatre per a la millora de la salut física i

psíquica a través de la seva pròpia experiència.

4. Fer una reflexió sobre els diferents espectacles de dansa, teatre i altres arts

escèniques.

5. Desenvolupar capacitats i destreses lingüístiques orals i escrites, no verbals,

gestuals i mímiques que augmentin el patrimoni expressiu i el repertori

comunicatiu.

6. Generar recursos per desenvolupar un nivell més alt de coneixement de si

mateix i una personalitat autònoma i independent.

Bloc 2. TEATRE.

1. Explicar els diferents estils i formes de teatre: textual, gestual, d’objectes,

musical i líric.

2. Interpretar en un espai escènic una peça teatral on es valorin les destreses i les

habilitats adquirides.

3. Demostrar la capacitat per improvisar una seqüència de moviments, lliures o

amb una finalitat determinada. Valorar la importància de la improvisació

teatral.
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4. Integrar-se a dinàmiques de grup creatives que fomentin un comportament

social, solidari, tolerant, responsable i assertiu que l’ajudi a superar inhibicions,

pors i obstacles comunicatius.

Bloc 3. DANSA

1. Explicar els diferents estils (clàssica, moderna, espanyola i ball flamenc) i

formes de dansa (ètniques, populars), en funció de la història i les especialitats

acadèmiques.

2. Interpretar en grup diferents danses a través de l’aprenentatge de coreografies,

memoritzades i assajades al llarg del curs.

3. Demostrar la capacitat per improvisar una seqüència de moviments, lliures o

amb una finalitat determinada. Valorar la importància de la improvisació en

dansa.

Bloc 4. ALTRES ARTS ESCÈNIQUES

1. Explicar les característiques d’altres arts escèniques, l’evolució que han 

tingut al llarg de la història i el seu paper en la societat.

6.2. ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES (els mínims sobreimpressionats

en negreta)

Bloc 1. COMÚ

1.1. Coneix i explica la funció de la dansa, el teatre i altres arts escèniques en

situacions i contextos diversos: actes de la vida quotidiana, espectacles,

mitjans de comunicació, etc.

1.2. Reflexiona sobre les arts escèniques i la dansa com un mitjà d’intervenció i

transformació de la realitat i la consciència social.

2.1. Valora el llegat del patrimoni artístic comú i en comprèn la importància de la

preservació i transmissió.

3.1. Reconeix i aplica els beneficis experimentats que aporten la dansa i el

teatre en la salut física i psíquica.

4.1. Analitza i comenta els espectacles de dansa, teatre i altres arts

escèniques als quals ha assistit, i els relaciona amb els continguts estudiats.

5.1. Demostra riquesa comunicativa verbal i no verbal.

5.2. Entén les arts escèniques i la dansa com un espai actiu d’escolta i de
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diàleg, i procura modes d’expressió més enllà de la paraula.

6.1. Mostra interès per construir una personalitat autònoma i independent.

Bloc 2. TEATRE

1.1. Reconeix i descriu les característiques dels diversos estils i formes de dansa i

teatre.

2.1. Aplica les habilitats tècniques necessàries en les activitats

d’interpretació d’un repertori variat de teatre en grup.

2.2. Coneix i escenifica els estils i les tècniques escèniques que fomenten

l’autoconeixement, la creativitat, l’emoció i la consciència corporal.

2.3. Col·labora amb el grup i respecta les regles fixades per aconseguir un

resultat concorde amb les seves pròpies possibilitats.

3.1. Empra amb rigor els elements i les qualitats del moviment en la

improvisació teatral.

4.1. Participa en les diferents activitats de grup.

4.2. Interpreta i memoritza un repertori variat de teatre en grup.

Bloc 3. DANSA

1.1. Reconeix, classifica i situa en el temps, cultura i estil les diferents

danses/espectacles visionats prèviament a l’aula.

2.1. Interpreta i memoritza un repertori variat de danses en grup.

3.1. Utilitza amb rigor els elements i les qualitats del moviment en la

improvisació de la seva dansa.

Bloc 4. ALTRES ARTS ESCÈNIQUES

1.1 Reconeix i descriu les diverses arts escèniques i les seves

manifestacions.

6.3. Criteris de qualificació.

Criteris de qualificació.

Nombre mínim de parcials per avaluació 0

Exàmens, exercicis teòrics... 20,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 50,00%

Actitud 30,00%

Correcció lingüística Ja inclosa a les anteriors
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La nota de l'avaluació serà el resultat de la suma proporcional de les parts. 

L'avaluació és contínua, per tant, no es realitzaran proves de recuperació al llarg del

curs. Una avaluació quedarà automàticament recuperada si s'aprova la següent. 

6.4. Procediments d'avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i diferenciada 

segons les diferents matèries i es realitzarà conforme als criteris d'avaluació establerts

en l'apartat anterior. El procés d'avaluació té les següents característiques:

• Té finalitat formativa ─és una estratègia de millora i ajust sobre la marxa del

procés d'ensenyament–aprenentatge per a aconseguir els objectius previstos─ i

sumativa ─permet determinar el grau de consecució d'aquests objectius al

final del procés─.

• É s intern a la comunitat educativa, normalment en forma d'avaluació de

l'alumnat pel professor, i incorpora la coavaluació i l'autoavaluació del procés

d'aprenentatge pels alumnes.

• L'avaluació s'aplica a l'inici (avaluació inicial), durant (avaluació processual)

i al final de l'aprenentatge (avaluació final).

6.4.1. Procediments i instruments per a l'avaluació.

Per a avaluar a l'alumne, s'empraran com a procediments d'avaluació l'observació

directa en classe, la formulació de preguntes,  la sol·licitud de productes en forma de

comentaris, anàlisis o treballs relacionats amb els continguts, i exercicis

d'interpretació de caràcter pràctic.

Les dades que s'obtenen d'aquests procediments seran enregistrades a través dels

instruments per a l'avaluació, i conformaran el quadern de seguiment del

professor:

a) proves pràctiques de diverses unitats didàctiques amb què s'enregistrarà l'avaluació

de l'adquisició de conceptes i destreses; i

b) llistes de verificació, amb que s'enregistra l'avaluació de les actituds i destreses i

coneixements durant les diferents activitats programades.

6.4.2. Avaluació a l'inici del procés d'aprenentatge.

Per a avaluar els coneixements de partida de l'alumnat, s'efectuarà una prova teòrico-

pràctica en la segona sessió del curs que no formarà part de la qualificació de

l'assignatura, ja que no avalua la consecució de cap dels objectius programats.
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Aquesta programació didàctica és suficientment flexible per a integrar els

reajustaments que es dedueixin dels resultats d'aquesta avaluació inicial.

6.4.3. Avaluació durant i al final del procés d'aprenentatge.

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i atén als següents

aspectes:

• Procediments i instruments d'avaluació: Els procediments i instruments

d'avaluació són tots els establerts en l'apartat 6.4.1. 

• Criteris de qualificació: Les proves teòric-pràctiques, així com la resta

d'activitats, realitzades i/o entregades en el plaç establert es puntuaran entre 1

i 10 punts. 

6.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

6.6. Criteris de promoció i titulació.

- Veure PGA

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS (TRANSVERSALITAT).

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015)

- 4t ESO: Orientació acadèmica. Violència de gènere.

8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CLAU.

La matèria d’arts escèniques i dansa es concep com un desenvolupament integral en

el sentit que els continguts teòrics estan adreçats a adquirir les competències

necessàries perquè els alumnes assoleixin les capacitats artístiques i interpretatives

necessàries per descobrir l’escena artística actual a través de l’experiència pròpia.

Així, es pretén potenciar les capacitats interpretatives dels alumnes a partir de

diferents textos o discursos escènics del teatre i la dansa perquè puguin afrontar i

solucionar tasques de forma autònoma al llarg de la seva formació.

Del que s’ha comentat se’n deriva que la matèria contribueix, en un primer nivell, al

desenvolupament de la competència de consciència i expressions culturals, a la

competència en comunicació lingüística i a les competències socials i cíviques, entre
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altres. Pel que fa a la primera, la comprensió del fet cultural i artístic ha de proveir

l’alumne de les eines necessàries per analitzar i gaudir de les manifestacions

escèniques. Se n’extraurà, així, una valoració que ha de contribuir a una sensibilitat

oberta a les formes creatives pròpies i alienes i, a la vegada, a la consciència que les

arts escèniques són un bé cultural i immaterial que ha de ser apreciat i protegit.

Les competències socials i cíviques s’activen en el moment que les tasques de

l’assignatura exigeixen un treball cooperatiu. L’alumne ha d’assumir els seus deures

individuals amb l’objectiu de tenir èxit en la tasca final. Això implica el diàleg i la

negociació respectuosos que són la base de les societats democràtiques. A la vegada,

en tant que integrant d’un projecte, adquireix uns instruments que utilitzarà com a

ciutadà. A més, les arts escèniques exposen la realitat social i les inquietuds d’un

moment i un entorn determinats. Amb una tria adequada dels materials, que pot ser

fruit d’una decisió conjunta entre docent i estudiants, es poden tractar qüestions de

rellevància cívica que contribuiran a un correcte desenvolupament afectiu dels

alumnes.

Si s’entén que la competència en comunicació lingüística implica una comunicació

que pot fer servir tant allò verbal com allò no verbal, els diferents llenguatges que

empren les manifestacions teatrals i la dansa fomenten la creació de discursos

escènics individuals o grupals. Així, el cos s’ha d’entendre com un mitjà de

comunicació i expressió tan vàlid com la paraula per expressar emocions, sentiments

o vivències.

La competència digital possibilita la recerca de materials diversos, a la vegada que

serveix per destriar, comprendre i estructurar la informació ingent amb què les

modernes societats es materialitzen. L’esperit crític necessari per a la seva selecció

s’ha de treballar a la matèria. Els aprenentatges que permet la competència digital

contribueixen a la formació autònoma i permanent que es relaciona amb la

competència d’aprendre a aprendre.

En darrer lloc, la competència que incideix en el sentit d’iniciativa i esperit

emprenedor és necessària per al desenvolupament d’un projecte final en el moment

en què l’alumne ha de gestionar de forma satisfactòria el procés de creació d’un

producte artístic.

En definitiva, es tracta de contribuir a l’enriquiment del saber cultural propi a través

dels mitjans necessaris per entendre el missatge artístic d’espectacles o de diferents
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propostes mitjançant un viatge emocional a partir tant de projectes ja existents com

d’aquells que es generen.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1. Plans d'actuació

E l plantejament que es fa per atendre a les diferències entre els i les alumnes és

atendre a la diferència de capacitats, interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat

del grup d'alumnes, les seves diferents inclinacions i interessos i també les seves

destreses i habilitats en uns continguts i en d'altres. 

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i

les possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o

intervencions d’ensenyament més individualitzades, que prioritzin alguns objectius i

continguts, que treballin més especialment algunes habilitats, o alguns procediments,

que utilitzin altres estratègies metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els

ritmes i els temps habituals per assolir els objectius i assimilar els continguts, i també

els criteris d’avaluació.

Els criteris són:

• Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa

considerar tant les seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com

els seus coneixements previs.

• Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a

aprendre i serà més eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant

sentit a les situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió,

comprensió i actuació.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de

alumne i en possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de

coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

• Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de
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cada alumne.

• Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de

l'alumne. 

9.3. Mesures individuals de suport

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives (que es determinaran amb el format

disponible al "Drive" per a alumnes NO NESE).

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE disponible al

"Drive" per a alumnes amb NESE).

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o més cursos.

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT.

No hi ha cap activitat complementària tancada, dependrà de la programació anual de

diferents espais, especialment l'Auditori d'Alcúdia i del Teatre Principal de Palma

De manera puntual els alumnes que cursen la matèria d'Arts Escèniques i Dansa

participen en algunes de les festivitats programades pel centre.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.   Matèria:   MÚSICA I

0. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT DE MÚSICA.

El departament de música de l’IES Port d'Alcúdia està integrat per un professor:

• Miquel Herrero Olivares,  llicenciat en Història i Ciències de la Música, cos de

Secundària. Professor amb plaça fixa, jornada sencera. 

Els grups es distribueixen de la següent manera:

Matèria Curs Hores

Miquel Herrero

Olvares

Música I 1r ESO (4 grups) 12

Música II 2n ESO 3

Arts Escèniques i Dansa 4rt d'ESO 3

Tutoria 1r ESO D 2
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1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS PER CURSOS

Estan extrets de l'Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015).

1.1. PRIMER D'ESO.

Bloc 1. Interpretació i Creació.

1. Lectura i escriptura de la notació musical, tambe amb editors musicals, al servei

de l’audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música. 

2. Identificació, mitjançant l’audició i l’anàlisi, dels elements que intervenen en la

construcció d’una obra musical. 

3. Interès per conèixer les diferents possibilitats sonores de la veu, el cos i els

instruments. 

4. La veu i la paraula com a mitjà d’expressió musical: característiques i habilitats

tècniques i interpretatives. 

5. Exploració i desenvolupament d’habilitats tècniques elementals de la veu i dels

instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió. 

6. Interpretació d’obres musicals i pràctica de l’expressió corporal i la dansa

utilitzant la veu, els instruments i el cos. 

7. Els instruments i el cos com a mitjà d’expressió musical: característiques i

habilitats tècniques i interpretatives. 

8. Pràctica de danses variades i, en particular, de les danses i els balls de les Illes

Balears. 

9. Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical com a mitjà

per reflexionar sobre els processos creatius i els components essencials del

llenguatge musical. 

10. Composició, individualment o en grup, de cançons, peces instrumentals i

coreografies senzilles per a diferents agrupacions a partir de la combinació

d’elements i recursos bàsics presentats en el context de les diverses activitats que

es duen a terme dins l’aula. 

11. Pràctica de les pautes bàsiques d’interpretació: silenci, atenció al director i als

altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt. 

12. Acceptació i compliment de les normes que regeixen la interpretació en grup i

aportació d’idees musicals que contribueixin al perfeccionament del treball comú.
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13. Interès per la superació personal i la millora de les produccions pròpies dins el

proces creatiu. 

Bloc 2. Escolta

1. Aplicació d’estratègies d’audició, audició interior, memòria comprensiva i

anticipació durant la pròpia interpretació i creació musical. 

2. Identificació en l’audició i l’anàlisi auditiva dels elements mes significatius de la

melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques

musicals diverses. 

3. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

4. Identificació en l’audició i l’anàlisi auditiva dels elements mes significatius de la

melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques

musicals diverses. 

5. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

6. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

7. Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i d’instruments,

incloent-hi els instruments propis de les Illes Balears i de diverses agrupacions

vocals i instrumentals. 

8. Sensibilització cap a les dimensions sensorials i terapèutiques del so i de la

música i consideració de la importància d’un entorn saludable. 

9. Valoració i comprensió de la importància del silenci i del so com a condició

prèvia per a l’existència de la música. 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals.

1. Coneixement i valoració de les manifestacions i obres musicals mes

significatives del patrimoni musical balear i universal. 

2. Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els

components del llenguatge musical. 

3. Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per conèixer la música. 
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4. Reconeixement de la pluralitat d’estils en la música actual. 

5. Interès per conèixer músiques de diferents estils i característiques, per tal

d’ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals. 

6. El consum de música en la societat actual. Sensibilització i actitud crítica cap al

consum indiscriminat de música i la contaminació sonora. 

Bloc 4. Música i Tecnologia

1. Utilització de dispositius i instruments electrònics a l’abast per crear,

interpretar, enregistrar i analitzar peces i per fer activitats musicals. 

2. Us progressiu dels paràmetres d’edició i impressió de partitures. 

3. Realització d’instrumentacions a partir de combinacions tímbriques i textures

diverses amb el suport de les noves tecnologies. 

4. Interès per l’ús de la tecnologia musical i audiovisual en el desenvolupament

creatiu. 

5. Elements que intervenen en els processos d’enregistrament i manipulació del

so.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

Estan extrets de l'Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015). Els objectius específics de la matèria delimiten les capacitats

musicals que els alumnes hauran d’haver assolit en finalitzar l’educació secundària

obligatòria com a resultat dels aprenentatges realitzats en la matèria de Música. 

1. Expressar idees i sentiments utilitzant la veu, el cos, objectes, instruments i

recursos tecnològics amb la finalitat d’enriquir les pròpies possibilitats de

comunicació i respectant altres formes d’expressió.

2. Desenvolupar diverses habilitats i tècniques que es puguin aplicar a la

interpretació (vocal, instrumental, de moviment i dansa) i a la creació musical,

tant individual com en grup.

3. Participar en activitats musicals organitzades dins i fora del centre escolar i fer-

ho de forma responsable i proactiva, amb una actitud oberta, interessada i

respectuosa, a fi de superar estereotips i prejudicis i de prendre consciència,

com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions

dels altres.
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4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de

creació artística i del patrimoni cultural, apreciar les intencions subjacents a

aquestes obres i les funcions que acompleixen i aplicar la terminologia

apropiada per descriure-les i valorar-les críticament.

5. Valorar la importància del silenci i del so com a condició prèvia per a l’existència

de la música i com a part integral del medi ambient, i prendre consciència de

l’agressió que suposa la contaminació acústica i les conseqüències que te.

6. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de estils, gèneres, tendències i cultures

musicals diferents, apreciar-ne el valor com a font d’informació, coneixement,

enriquiment intercultural i plaer personal, a fi de despertar l’interès de l’alumne

per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

7. Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica dels diferents

usos socials de la música, de qualsevol origen, i aplicar-los amb autonomia i

iniciativa davant situacions quotidianes; valorar la contribució d’aquests usos a

la vida personal i a la de la comunitat.

8. Conèixer, analitzar, valorar i respectar la música i la dansa pròpies, tant del

territori nacional com de les Illes Balears, i contribuir activament a la

conservació, divulgació i millora d’aquest patrimoni.

9. Utilitzar de manera autònoma i creativa diverses fonts d’informació —mitjans

audiovisuals, Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics— per conèixer

la música i gaudir-ne.

10. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la

informació i la comunicació com a recursos per a la producció musical i valorar

la contribució d’aquests recursos a les diferents activitats musicals i a

l’aprenentatge autònom de la música.

11. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres

llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i el significat de la

música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de

comunicació.
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3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.

3.1. Mètodes i propostes didàctiques.

- Els principis metodològics en què se basarà l'activitat docent són:

• L'alumne es protagonista i partícip del proces d'ensenyament─aprenentatge.

• Allò que s'aprèn es construeix sobre allò que ja es coneix, integrant els nous

coneixements, habilitats i destreses en base a experiències anteriors de

l'alumne relacionades amb els seus interessos i necessitats (aprenentatge

significatiu).

• Es motivarà l'alumne impartint continguts i plantejant activitats que percebi

com a pròxims, interessants, útils i funcionals, per a afavorir la seva

autoexpressió, la interpretació de fets reals i el pensament divergent.

Propiciarem que se senti cada vegada mes competent front als reptes

plantejats, fet que retroalimentarà la seva motivació i elevarà la seva

autoestima.

• Els plantejaments educatius s'adaptaran a les característiques particulars, ritme

de treball i casuística de cada alumne (atenció a la diversitat).

• L'adquisició de nous coneixements i habilitats es planteja de forma progressiva i

continuada, seqüenciada, ben definida, acotada i evitant l'ambigüitat

(progressió i gradualitat).

• Es propiciarà l'autonomia de l'alumne presentant materials que pugui abordar

per sí mateix i incentivant la recerca, tractament i síntesi de la informació.

• Es dissenyaran activitats que facilitin la interacció professor–alumne i alumne–

alumne.

• La matèria de Música s'imparteix tenint en compte que està íntimament

connectada amb les matèries de Dibuix, Educació Física, i les Ciències Socials

(interdisciplinarietat).

• La matèria de Música s'imparteix, entre altres, amb l'objectiu d'estimular el

desenvolupament de les capacitats de forma global, en especial les de

percepció, expressió i creativitat.

• L'educació en valors impregnarà amb caràcter transversal les activitats que es

desenvolupin. Els alumnes han de conèixer, assumir i exercir els seus drets i

deures en el respecte als altres, practicant la tolerància, la cooperació i la
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solidaritat entre les persones i grups, exercitant-se en el diàleg i afiançant els

drets humans com a valors comuns d'una societat plural.

- Les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge que es duran a terme

poden agrupar-se segons la seva finalitat i variaran en funció de la unitat didàctica a

la qual s'apliquin. Haurà de plantejar-se un nombre elevat, seqüenciat, progressiu i

variat d'activitats, que permeti donar resposta a la diversitat de l'alumnat. El disseny

d'aquestes activitats estarà basat en els principis metodològics enunciats

anteriorment. Les activitats que es duguin a terme correspondran a algun dels

següents tipus:

• Activitats d'iniciació/introducció, amb què presentar la unitat d'aprenentatge i

conèixer el nivell de coneixements previs dels alumnes sobre els aspectes que

es desenvoluparan.

• Activitats de desenvolupament, que permetin als alumnes adquirir els

coneixements mínims perseguits en cada unitat didàctica.

• Activitats d'ampliació i reforç, amb les quals els alumnes puguin aprofundir en

els continguts adquirits i que facilitin l'aprenentatge dels alumnes que tenguin

dificultats.

• Activitats d'avaluació, entre les quals s'inclouen les dels apartats precedents i

aquelles que específicament tinguin com a finalitat avaluar l'adquisició de

continguts.

Aquestes activitats es basaran en:

• L’audició, que apropi a la música de diferents èpoques i cultures, dotant

l’alumne d’una sèrie de criteris de percepció que desenvolupin una actitud

crítica amb la constant informació sonora.

• L’expressió/interpretació en les múltiples maneres (vocal, instrumental i

corporal/moviment), que permetin a l’alumne relacionar-se amb la música des

d’una òrbita pràctica i participativa.

• La creació, emprant recursos informàtics que permetin a l’alumne relacionar-se

amb el fenomen musical directament alhora i posar en pràctica els

coneixements de llenguatge musical adquirits.

• L’anàlisi, que capaciti l’alumne a veure la música com un art i com una ciència.

• La investigació, que acosti a l’alumne a diferents fonts d’informació i li aporti

autonomia en el proces d’ensenyament-aprenentatge.
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- Alguns aspectes metodològics a tenir en compte. La influència mútua, mitjançant

la qual l'ambient del grup repercuteix en les conductes de cada alumne i, de manera

recíproca, les actituds individuals condicionen la trajectòria de la classe, fa necessari

establir una organització que vertebri el grup. 

En la presentació, el professor informarà als alumnes sobre aspectes rellevants del

desenvolupament de la matèria com la relació i temporalització de les unitats

didàctiques, els criteris i sistemes d'avaluació, criteris de qualificació i sistema de

recuperació, els plantejaments metodològics i les instruccions d'ús de materials, la

relació d'activitats extraescolars i complementàries, les normes de convivència i

funcionament, els drets i deures de l'alumnat i el professor, i qualsevol altre oportú. 

Per a desenvolupar els principis esmentats, s'observaran els següents aspectes

metodològics:

• Organització del temps: Les sessions s'organitzaran amb flexibilitat,

preveient moments per a l'aclariment de dubtes, consultes i suggerències que

formulin els alumnes, atenent a la diversitat del grup.

• Organització del treball: En funció del tipus d'activitat que es realitzaran els

alumnes s'agrupen en:

- Gran grup (la totalitat dels alumnes del grup-classe), en la majoria de les

activitats;

- Petit grup (4-5 persones), per als treballs en col·laboració basats en l'anàlisi,

recerca, tractament i síntesi d'informació, que formarà a l'inici del curs el

professor, sota el criteri d'heterogeneïtat; i

- Individualment, en la resolució d'exercicis, treballs i exàmens.

• Organització de l'espai: La matèria s'imparteix en els següents espais físics:

- Preferentment, a l'aula de música, que es suficientment espaiosa i aïllada de

renous exteriors.

- En altres aules de l'IES. 

- Ocasionalment en altres espais del centre o l'exterior, per a les activitats quan

així s'estableixi.

El mobiliari es disposarà facilitant les intervencions del professorat, l'atenció de

l'alumnat en classe així com la resolució de tot tipus d'activitats.

L'ús de l'aula d'informàtica, subjecte a prèvia sol·licitud.

3.2. Materials i recursos didàctics
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El departament de Música elaborarà el material didàctic per als quatre cursos d'ESO.

Els alumnes que cursen la matèria de Música tendran la possibilitat, sempre sota la

supervisió del professorat de fer ús de tots els recursos materials dels que disposa

l'aula específica.

Per al desenvolupament del proces ensenyament-aprenentatge els alumnes hauran

d'emprar un quadern de classe, el chromebook i la flauta dolça (nomes quan la

situació de la pandèmia ho permeti). 

Es crearà un espai virtual (Classroom) on els alumnes podran trobar tots els recursos

didàctics (llistes audicions, partitures, vídeos, apunts ...) que es faran servir a classe.

4. TEMPORALITZACIÓ.

1r  d'ESO – MÚSICA I. 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

PRESENTACIÓ-AVALUACIÓ
INICIAL

CONCERT DE NADAL LA VEU

ELS ELEMENTS DE LA
MUSICA

MELODIA I HARMONIA DINÀMICA I EXPRESSIÓ

RITME I PULSACIÓ TIMBRE FORMA

AGRUPACIONS
INSTRUMENTALS

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ.

Tot l’alumnat, amb independència de les seves especificitats individuals o de caràcter

social, té dret a una educació bàsica adequada a les seves necessitats i característiques.

Detectat el nivell de competència de l'alumne (Avaluació Inicial i informes del departament

d'Orientació d'anys anteriors), s'adoptaran preferentment les mesures de caràcter ordinari

i només quan escaigui les de caràcter extraordinari, sota les instruccions del Departament

d'Orientació. Les mesures ordinàries d'atenció a la diversitat consistiran en:

• Plantejament d'activitats diverses de reforç i ampliació que permetin assignar

tasques diferents als alumnes, proporcionant material de contingut heterogeni. 

• Quan escaigui, adaptacions curriculars no significatives (ACI), que introduiran altres

variacions en la metodologia i excepcionalment en la seqüenciació de continguts.

Les mesures extraordinàries que en el seu cas s'hagin d'adoptar d'acord amb les

instruccions del Departament d'Orientació i sense perjudici de les mesures organitzatives
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que pugui adoptar el centre seran les previstes en la legislació aplicable:

• Adaptacions curriculars significatives: que comprendran la reformulació dels

elements prescriptius del currículum per a l'alumne (objectius, continguts i criteris

d'avaluació); i

• Mecanismes per atendre els alumnes de compensació lingüística, que afavoreixin

la immersió lingüística, com ara no fer girs de la llengua i que l'alumne aprengui el

nou idioma per associació d'idees i imatges, aportar material d'ampliació per a

aprofundir en els coneixements en l'idioma de l'alumne, fer ús de les TIC com a

element integrador i fomentar l'ensenyament recíproc.

6. AVALUACIÓ

6.1 Criteris d'avaluació per nivells

6.1.1. Primer Cicle.

Bloc 1. Interpretació i Creació.

1. Reconèixer els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical, 

aplicar-los a traves de la lectura o l’audició de petites obres o fragments 

musicals i utilitzar un llenguatge tècnic apropiat per referir-s’hi. 

2. Distingir i utilitzar els elements de la representació gràfica de la música 

(col·locació de les notes en el pentagrama, clau de sol i de fa en quarta, durada

de les figures, signes que afecten la intensitat i matisos, indicacions rítmiques i 

de tempo, etc.). 

3. Improvisar i interpretar estructures musicals elementals construïdes sobre els 

modes i les escales mes senzilles i els ritmes mes comuns.

4. Analitzar i comprendre el concepte de textura i reconèixer, a traves de l’audició 

i la lectura de partitures, els diferents tipus de textura.

5. Conèixer els principis bàsics dels procediments compositius i les formes 

d’organització musical. 

6. Mostrar interès per desenvolupar les capacitats i les habilitats tècniques com a 

mitjà per a les activitats d’interpretació, així com acceptar i complir les normes 

que regeixen la interpretació en grup i aportar idees musicals que contribueixin 

al perfeccionament de la tasca comuna. 

7. Demostrar interès per les activitats de composició i improvisació i mostrar 

respecte per les creacions dels companys. 
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8. Participar activament i amb iniciativa personal en les activitats d’interpretació, 

assumir-hi diferents rols, intentar ajustar la pròpia acció a la resta del conjunt, 

aportar idees musicals i contribuir al perfeccionament de la tasca comuna. 

9. Explorar les possibilitats de distintes fonts i objectes sonors. 

Bloc 2. Escolta.

1. Identificar i descriure els diferents instruments i veus i les agrupacions en què 

s’integren. 

2. Llegir distints tipus de partitures en el context de les activitats musicals de 

l’aula com a suport de les activitats d’audició.

3. Valorar el silenci com a condició prèvia per participar en les audicions. 

4. Reconèixer auditivament les diferents obres musicals i determinar l’època o 

cultura a la qual pertanyen, així com interessar-se per ampliar les seves 

preferències.

5. Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diferents llenguatges (gràfic, corporal 

o verbal) alguns elements i formes d’organització i estructuració musical (ritme,

melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical 

enregistrada o interpretada en viu. 

6. Identificar situacions de l’àmbit quotidià en les quals es produeix un ús 

indiscriminat del so, analitzar-ne les causes i proposar solucions. 

Bloc 3. Contextos Musicals i Culturals.

1. Fer exercicis que reflecteixin la relació de la música amb altres disciplines. 

2. Demostrar interès per conèixer músiques de distintes característiques, èpoques 

i cultures i per ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals, i adopta 

una actitud oberta i respectuosa. 

3. Relacionar les qüestions tècniques apreses amb les característiques dels 

períodes de la història musical. 

4. Distingir els grans períodes de la història de la música. 

5. Apreciar la importància del patrimoni cultural espanyol i el de les Illes Balears, 

en particular, i comprendre el valor de conservar-lo i de transmetre’l. 

6. Valorar l’assimilació i l’ús d’alguns conceptes musicals bàsics necessaris a l’hora

d’emetre judicis de valor o parlar de música. 

7. Mostrar interès i actitud crítica per la música actual, els musicals, els concerts 

en viu i les noves propostes musicals, valorar-ne els elements creatius i 
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innovadors. 

Bloc 4. Música i Tecnologia.

1. Utilitzar amb autonomia els recursos tecnològics disponibles i tenir un 

coneixement bàsic de les tècniques i els procediments necessaris per 

enregistrar, reproduir, crear i interpretar música i per realitzar produccions 

audiovisuals senzilles. 

2. Utilitzar de manera funcional els recursos informàtics disponibles per indagar el 

fet musical i aprendre. 

6.2. Estàndards d'avaluació d'aprenentatge. MÚSICA I. (els mínims

sobreimpressionats en negreta)

Bloc 1. INTERPRETACIÓ I CREACIÓ

1.1. Reconeix els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge

musical i empra el llenguatge tècnic apropiat per referir-s’hi.

1.2. Reconeix i aplica els ritmes i compassos a través de la lectura o l’audició

de petites obres o fragments musicals.

1.3. Identifica i transcriu dictats de patrons rítmics i melòdics amb formulacions

senzilles en estructures binàries, ternàries i quaternàries.

2.1. Distingeix i utilitza els elements que s’empren en la representació

gràfica de la música (col·locació de les notes en el pentagrama, clau de sol i

de fa en quarta, durada de les figures, signes que afecten la intensitat i

matisos, indicacions rítmiques i de tempo, etc.).

3.1. Improvisa i interpreta estructures musicals elementals construïdes sobre els

modes i les escales mes senzilles i els ritmes mes comuns.

3.2. Utilitza els elements i recursos adquirits per elaborar arranjaments i crear

cançons, peces instrumentals i coreografies.

4.1. Reconeix, comprèn i analitza diferents tipus de textura.

5.1. Comprèn i identifica els conceptes i termes bàsics relacionats amb els

procediments compositius i els tipus formals.

6.1. Mostra interès per conèixer la veu, el cos i els instruments i per tenir-ne

cura.

6.2. Canta peces vocals proposades aplicant tècniques que permeten

l’emissió correcta de la veu.
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6.3. Practica la relaxació, la respiració, l’articulació, la ressonància i l’entonació.

6.4. Adquireix les habilitats tècniques i interpretatives necessàries i les aplica

en les activitats d’interpretació adequades al nivell.

6.5. Coneix les tècniques de control d’emocions i les posa en pràctica a l’hora

de millorar els seus resultats en l’exposició davant un públic. 

7.1. Improvisa i compon partint de pautes prèviament establertes.

7.2. Demostra una actitud de superació i millora de les seves possibilitats i

respecta les distintes capacitats i formes d’expressió dels companys.

8.1. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses de

diferents gèneres, estils i cultures, apreses per imitació i a través de la

lectura de partitures amb diverses formes de notació, adequades al seu

nivell.

8.2. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del

patrimoni espanyol.

8.3. Mostra obertura i respecte cap a les propostes del professor i dels

companys.

8.4. Practica les pautes bàsiques d’interpretació: silenci, atenció al director i

als altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt, i

mostra esperit crític cap a la seva interpretació i la del grup.

8.5. Participa de manera activa en agrupacions vocals i instrumentals i hi

col·labora amb actituds de millora i compromís i mostrant una actitud oberta

i respectuosa.

9.1. Mostra interès pels paisatges sonors que ens envolten i reflexiona sobre

aquests paisatges.

9.2. Investiga i indaga de forma creativa les possibilitats sonores i musicals dels

objectes.

Bloc 2. ESCOLTA

1.1. Diferencia les sonoritats dels instruments de l’orquestra, així com la

forma que presenten i els diferents tipus de veus.

1.2. Diferencia les sonoritats dels instruments més característics de la

música popular, moderna, del folklore i d’altres agrupacions musicals.

1.3. Explora i descobreix les possibilitats de la veu i els instruments, així com

l’evolució que han experimentat al llarg de la història de la música.
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2.1. Llegeix partitures com a suport de l’audició.

3.1. Valora el silenci com a element indispensable per a la interpretació i

l’audició.

4.1. Mostra interès per conèixer músiques d’altres èpoques i cultures. 

4.2. Reconeix músiques de diferents cultures i les sap situar en l’espai i en el temps.

5.1. Descriu els diferents elements de les obres musicals proposades. 

5.2. Utilitza amb autonomia diferents recursos com a suport a l’anàlisi musical.

5.3. Empra conceptes musicals per comunicar coneixements, judicis i

opinions musicals de forma oral i escrita amb rigor i claredat.

6.1. Pren consciència de la contribució de la música a la qualitat de l’experiència

humana i mostra una actitud crítica davant el consum indiscriminat de música.

6.2. Elabora tasques d’indagació sobre la contaminació acústica.

Bloc 3. CONTEXTOS MUSICALS I CULTURALS.

1.1. Expressa continguts musicals i els relaciona amb els períodes de la història de la

música i amb altres disciplines.

1.2. Reconeix distintes manifestacions de la dansa.

1.3. Distingeix les diverses funcions que acompleix la música en la nostra societat.

2.1. Mostra interès per conèixer els distints gèneres musicals i les funcions

expressives que acompleixen, i en gaudeix com a oient amb capacitat

selectiva.

2.2. Mostra interès per conèixer música de diferents èpoques i cultures com a

font d’enriquiment cultural i gaudi personal.

3.1. Relaciona les qüestions tècniques apreses i les vincula als períodes de la història

de la música corresponents.

4.1. Distingeix els períodes de la història de la música i les tendències musicals.

4.2. Examina la relació entre els fets històrics, el desenvolupament tecnològic i la

música en la societat.

5.1. Valora la importància del patrimoni espanyol.

5.2. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del

patrimoni espanyol.

5.3. Coneix i descriu els instruments tradicionals espanyols.

6.1. Empra un vocabulari adequat per descriure percepcions i coneixements

musicals.
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6.2. Comunica coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i

escrita, amb rigor i claredat.

7.1. Utilitza diverses fonts d’informació per investigar sobre les noves tendències,

representants, grups de música popular, etc., i fa una revisió crítica de les seves

produccions.

7.2. S’interessa per ampliar i diversificar les seves preferències musicals.

Bloc 4. MUSICA I TECNOLOGIA

1.1. Coneix algunes de les possibilitats que ofereixen les tecnologies i les utilitza com

a eina per a l’activitat musical.

1.2. Participa en tots els aspectes de la producció musical i demostra l’ús correcte dels

materials que hi estan relacionats, els mètodes i les tecnologies.

2.1. Utilitza amb autonomia les fonts i els procediments adequats per

elaborar tasques sobre temes relacionats amb el fet musical.

6.3. Criteris de qualificació.

1r d'ESO. Criteris de qualificació.

Nombre mínim de parcials per avaluació 2

Exàmens, exercicis teòrics... 30,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 40,00%

Actitud 30,00%

Correcció lingüística Ja inclosa a les anteriors

Als quatre cursos d'ESO en els que s'imparteix la matèria de Música, la nota de

l'avaluació serà el resultat de la suma proporcional de les parts. 

L'avaluació es contínua, per tant, no es realitzaran proves de recuperació al llarg del

curs. Una avaluació quedarà automàticament recuperada si s'aprova la següent. 

6.4. Procediments d'avaluació

L'avaluació del proces d'aprenentatge de l'alumnat es contínua i diferenciada 

segons les diferents matèries i es realitzarà conforme als criteris d'avaluació establerts

en l'apartat anterior. El proces d'avaluació te les següents característiques:

• Te finalitat formativa ─es una estratègia de millora i ajust sobre la marxa del

proces d'ensenyament–aprenentatge per a aconseguir els objectius previstos─ i
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sumativa ─permet determinar el grau de consecució d'aquests objectius al

final del proces─.

• É s intern a la comunitat educativa, normalment en forma d'avaluació de

l'alumnat pel professor, i incorpora la coavaluació i l'autoavaluació del proces

d'aprenentatge pels alumnes.

• L'avaluació s'aplica a l'inici (avaluació inicial), durant (avaluació processual)

i al final de l'aprenentatge (avaluació final).

6.4.1. Procediments i instruments per a l'avaluació.

Per a avaluar a l'alumne, s'empraran com a procediments d'avaluació l'observació

directa en classe, la formulació de preguntes,  la sol·licitud de productes en forma de

comentaris, anàlisis o treballs relacionats amb els continguts... i el seguiment del

quadern de l'alumne. Pel que fa al quadern de classe dels alumnes es posarà especial

èmfasi en els criteris formals proposats pel Centre:

– Full de presentació de la matèria aferrats a la primera pàgina.

– Data de cada dia.

– Estructura correcta amb títols d'apartat o subapartat.

– Marges.

– Colors (evitar el vermell)

– Copiar els enunciats.

– Atenció a la cal·ligrafia.

Les dades que s'obtenen d'aquests procediments seran enregistrades a traves dels

instruments per a l'avaluació, i conformaran el quadern de seguiment del

professor:

a) proves teòrico-pràctiques de diverses unitats didàctiques amb què s'enregistrarà

l'avaluació de l'adquisició de conceptes i destreses; i

b) llistes de verificació, amb que s'enregistra l'avaluació de les actituds i destreses i

coneixements durant les diferents activitats programades.

6.4.2. Avaluació a l'inici del procés d'aprenentatge.

Per a avaluar els coneixements de partida de l'alumnat, s'efectuarà una prova teòrico-

pràctica en la segona sessió del curs que no formarà part de la qualificació de

l'assignatura, ja que no avalua la consecució de cap dels objectius programats.
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Aquesta programació didàctica es suficientment flexible per a integrar els

reajustaments que es dedueixin dels resultats d'aquesta avaluació inicial.

6.4.3. Avaluació durant i al final del procés d'aprenentatge.

L'avaluació del proces d'aprenentatge de l'alumnat es contínua i aten als següents

aspectes:

• Procediments i instruments d'avaluació: Els procediments i instruments

d'avaluació són tots els establerts en l'apartat 6.4.1. 

• Criteris de qualificació: Les proves teòric-pràctiques, així com la resta

d'activitats, realitzades i/o entregades en el plaç establert es puntuaran entre 1

i 10 punts. 

6.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes amb la matèria de Música pendent tendran la possibilitat d'aprovar

l'assignatura l'any següent. 

La recuperació consistirà en la realització d'un quadern d'activitats (40% de la nota

final) que serà supervisat periòdicament. A mes, aquests alumnes hauran de realitzar

una prova teòrico-pràctica (60% de la nota final) relacionada amb les activitats

esmentades.

Si un alumne amb la matèria de Música pendent aprova les dues primeres avaluacions

de la matèria en el nivell que cursa actualment quedarà exempt de realitzar la prova

de pendents amb una qualificació de “5”.

Si un alumne amb la matèria de Música pendent aprova l'avaluació ordinària de la

matèria en el nivell que cursa actualment quedarà exempt de realitzar la prova de

pendents del mes de setembre amb una qualificació de “5”.

6.6. Criteris de promoció i titulació.

- Veure PGA

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS (TRANSVERSALITAT).

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015)

- 1r ESO: Educació vial, educació mediambiental. Xarxa segura. Treball cooperatiu.

Educació higiènica i preventiva dins l'àmbit sanitari
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8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CLAU.

Entenem per competència la capacitat de mobilitzar els recursos personals (cognitius,

afectius, habilitats, components socials i de comportament), de manera transversal i

interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements

vinculats a diferents sabers, per aconseguir una acció eficaç. El grau d’adquisició es

manifesta en les accions, decisions i actituds que es prenen davant d’aquest context. 

Es consideren competències el conjunt d’aprenentatges imprescindibles “que ha

d’haver desenvolupat un jove o una jove en finalitzar l’ensenyament obligatori per

poder assolir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a

la vida adulta d’una manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge

permanent al llarg de la vida”. 

Comunicació lingüística

La música i el llenguatge interactuen i s’enriqueixen mútuament. La música com a art

proporciona un coneixement mes ampli de la comunicació.

Alguns aspectes que contribueixen a millorar la competència lingüística són: l’ús del

llenguatge com a eina fonamental per a la convivència; l’adquisició i la utilització d’un

vocabulari musical bàsic que permeti expressar adequadament les idees pròpies pel

que fa a l’anàlisi, la creació i la interpretació; el treball de la respiració, la dicció,

l’articulació i l’expressió adequada del text en la música vocal, etc.

La relació constant entre música i text facilita la reflexió sobre la interacció de

diversos llenguatges a partir de l’anàlisi dels elements literaris i de la manera com són

presents en una bona part de les manifestacions musicals.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La música influeix en el desenvolupament d’aquestes competències mitjançant la

utilització habitual d’elements específics del llenguatge musical (durada de les figures

musicals, mètrica), l’ús de nocions elementals d’acústica, etc. De la mateixa manera,

proporciona eines per desenvolupar la capacitat de resolució de problemes relacionats

amb el llenguatge, la interpretació i la creació musical, a partir de plantejaments,

individuals o col·lectius, sobre la creació, l’anàlisi i la formulació d’hipòtesis, les quals

suposen reflexionar, extreure conclusions i elaborar propostes de resolució. Per tant,

contribueix a desenvolupar el pensament lògic, les relacions causa-efecte i, per tant,



IES Port d'Alcúdia. Curs 2021-2022
                    Programació didàctica. Departament de MÚSICA

la capacitat deductiva. 

L’aportació de l’estudi de la música a la millora de la qualitat del medi es duu a terme

a traves de la identificació de l’exces de renou i de la reflexió sobre la contaminació

acústica i sobre l’ús indiscriminat del so, amb la finalitat de desenvolupar un esperit

crític i d’adquirir hàbits de consum saludables.

Les activitats de moviment i la valoració de postures adequades en la interpretació

vocal i instrumental contribueixen a desenvolupar hàbits saludables a partir del treball

de relaxació, observació i correcció postural. Tambe contribueixen al coneixement

d’un mateix, del propi cos i de les possibilitats de cada persona. Així mateix, els

continguts relacionats amb l’ús correcte de la veu i dels aparells auditiu i respiratori

incideixen en l’educació per a la salut.

Competència digital

La música aprofita les tecnologies de la comunicació per accedir a la informació

(partitures, arxius de so, etc.), per fer tasques de recerca o per dur a terme una feina

mes atractiva utilitzant el text, la imatge i el so en un sol suport.

Els alumnes han d’aprendre a cercar informació, a seleccionar-la, a analitzar-la amb

esperit crític, a contrastar-la i a transformar-la en coneixement i, a la vegada, a

respectar el codi ètic que en regeix la utilització.

Per reproduir, crear o editar produccions musicals, hi ha aplicacions específiques de

gran utilitat per a l’àrea de música, que abans nomes estaven en mans dels experts i

que avui dia estan a l’abast de tothom.

Aprendre a aprendre

La música potencia capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i

autònom, com l’atenció, la concentració, la disciplina, la constància i la memòria,

alhora que desenvolupa el sentit de l’ordre i de l’anàlisi. 

L’audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra,

reconèixer-la, identificar-ne els elements i apropiar-se’n.

Les activitats relacionades amb la interpretació musical i d’entrenament auditiu i

d’autoobservació fomenten la presa de consciència sobre un mateix, el coneixement

del propi cos i de les pròpies possibilitats, la utilització de diferents estratègies

d’aprenentatge, la gestió i el control eficaç dels processos individuals.

La realització de tasques pràctiques, ja siguin d’expressió o de creació, que presenten

un resultat observable a curt o mig termini, així com l’observació del progres,
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incideixen positivament en l’autoconfiança i en la motivació.

És important que cada alumne conegui les pròpies habilitats musicals i tengui interès

per millorar-les, que sàpiga planificar i dur a terme les tasques, així com defensar les

pròpies idees i valorar la seva contribució dins el grup. D’aquesta manera,

aconseguirà avançar en l’aprenentatge autònom al llarg del temps.

Competències socials i cíviques

Les audicions i les interpretacions col·lectives requereixen una feina cooperativa. A la

vegada que es permet expressar les pròpies idees, s’han de respectar les idees

alienes. La coordinació de la pròpia interpretació amb la dels altres membres del grup

i l’obertura a manifestacions musicals diverses potencien el desenvolupament dels

valors bàsics per a la convivència: la tolerància, el respecte a un mateix i a la resta, la

iniciativa personal, l’acceptació i la valoració de tots els companys, la cooperació en

tasques comunes i les habilitats per resoldre conflictes.

Així mateix, la cura de l’aula de música, dels instruments i materials, del centre, del

municipi, etc., són habilitats necessàries de tot bon ciutadà que assumeix la

interdependència i la responsabilitat de sentir-se membre de la societat.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La interpretació i la composició són dos exemples clars d’activitats que requereixen

una planificació prèvia i una presa de decisions per obtenir els resultats desitjats.

Amb les activitats relacionades amb la interpretació musical es desenvolupen

habilitats, com ara la responsabilitat, la perseverança, la crítica constructiva i

l’autoestima, factors clau per adquirir aquesta competència. 

El treball col·laboratiu, present en les activitats de creació i expressió, recerca i anàlisi

musical, permet desenvolupar les habilitats socials per relacionar-se, cooperar i fer

feina en equip: assumir diferents rols, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar,

desenvolupar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les pròpies

decisions, i treballar de manera conjunta i flexible.

Pel que fa al lideratge de projectes, calen individus amb capacitat d’anàlisi i de

planificació, que sàpiguen comunicar, difondre, negociar, avaluar i autoavaluar-se i, a

partir d’aquí, continuar en la línia marcada o cercar una solució alternativa per a la

situació. D’aquesta manera, es desenvolupen la confiança en un mateix, l’empatia,

l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organització del

temps i les tasques, la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.
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Consciència i expressions culturals

La música es una de les matèries que mes contribueixen a la consecució d’aquesta

competència. El coneixement de la música de diverses èpoques i cultures suposa un

apropament a les persones i les societats que les varen crear i a les seves formes de

pensament, que aporten elements de reflexió en relació amb l’estètica, la moda i el

gust, així com en relació amb l’important paper que la música hi ha jugat i hi juga

actualment. 

Les activitats relacionades amb l’audició, la interpretació, l’anàlisi, la creació i

l’expressió permeten als alumnes no tan sols apreciar i valorar críticament

manifestacions musicals de diferents cultures, èpoques, gèneres i estils, sinó tambe

relacionar aquestes manifestacions amb el propi context sociocultural i artístic. Es

fomenta, per tant, l’ interès per participar en la vida cultural i en la valoració i

preservació del patrimoni.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1. Plans d'actuació

El departament de Música no compta amb la possibilitat de tenir dos professors dins

l'aula, ni de desdoblar grups. És per això, que el plantejament que es fa per atendre a

les diferències entre els i les alumnes es atendre a la diferència de capacitats,

interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat del grup d'alumnes, les seves

diferents inclinacions i interessos i tambe les seves destreses i habilitats en uns

continguts i en d'altres. 

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i

les possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o

intervencions d’ensenyament mes individualitzades, que prioritzin alguns objectius i

continguts, que treballin mes especialment algunes habilitats, o alguns procediments,

que utilitzin altres estratègies metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els

ritmes i els temps habituals per assolir els objectius i assimilar els continguts, i tambe

els criteris d’avaluació.

Els criteris són:

• Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa
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considerar tant les seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com

els seus coneixements previs.

• Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a

aprendre i serà mes eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant

sentit a les situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió,

comprensió i actuació.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de

alumne i en possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de

coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

• Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de

cada alumne.

• Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de

l'alumne. 

9.3. Mesures individuals de suport

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives (que es determinaran amb el format

disponible al "Drive" per a alumnes NO NESE).

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE disponible al

"Drive" per a alumnes amb NESE).

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o mes

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne te assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o mes cursos.

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT.

No hi ha cap activitat complementària tancada, dependrà de la programació anual de
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diferents espais, especialment l'Auditori d'Alcúdia.

De manera puntual els alumnes que cursen la matèria de Música participen en algunes

de les festivitats programades pel centre.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.   Matèria:   MÚSICA II

0. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT DE MÚSICA.

El departament de música de l’IES Port d'Alcúdia està integrat per un professor:

• Miquel Herrero Olivares,  llicenciat en Història i Ciències de la Música, cos de

Secundària. Professor amb plaça fixa, jornada sencera. 

Els grups es distribueixen de la següent manera:

Matèria Curs Hores

Miquel Herrero

Olvares

Música I 1r ESO (4 grups) 12

Música II 2n ESO 3

Arts Escèniques i Dansa 4rt d'ESO 3

Tutoria 1r ESO D 2
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1. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS PER CURSOS

Estan extrets de l'Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015).

1.1. SEGON D'ESO.

Bloc 1. Interpretació i Creació.

1. Lectura i escriptura de la notació musical, tambe amb editors musicals, al servei

de l’audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música. 

2. Identificació, mitjançant l’audició i l’anàlisi, dels elements que intervenen en la

construcció d’una obra musical. 

3. Interès per conèixer les diferents possibilitats sonores de la veu, el cos i els

instruments. 

4. La veu i la paraula com a mitjà d’expressió musical: característiques i habilitats

tècniques i interpretatives. 

5. Exploració i desenvolupament d’habilitats tècniques elementals de la veu i dels

instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió. 

6. Interpretació d’obres musicals i pràctica de l’expressió corporal i la dansa

utilitzant la veu, els instruments i el cos. 

7. Els instruments i el cos com a mitjà d’expressió musical: característiques i

habilitats tècniques i interpretatives. 

8. Pràctica de danses variades i, en particular, de les danses i els balls de les Illes

Balears. 

9. Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical com a mitjà

per reflexionar sobre els processos creatius i els components essencials del

llenguatge musical. 

10. Composició, individualment o en grup, de cançons, peces instrumentals i

coreografies senzilles per a diferents agrupacions a partir de la combinació

d’elements i recursos bàsics presentats en el context de les diverses activitats que

es duen a terme dins l’aula. 

11. Pràctica de les pautes bàsiques d’interpretació: silenci, atenció al director i als

altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt. 

12. Acceptació i compliment de les normes que regeixen la interpretació en grup i

aportació d’idees musicals que contribueixin al perfeccionament del treball comú.
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13. Interès per la superació personal i la millora de les produccions pròpies dins el

proces creatiu. 

Bloc 2. Escolta

1. Aplicació d’estratègies d’audició, audició interior, memòria comprensiva i

anticipació durant la pròpia interpretació i creació musical. 

2. Identificació en l’audició i l’anàlisi auditiva dels elements mes significatius de la

melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques

musicals diverses. 

3. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

4. Identificació en l’audició i l’anàlisi auditiva dels elements mes significatius de la

melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques

musicals diverses. 

5. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

6. Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i

tecnològics, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques

per comprendre la música escoltada. 

7. Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i d’instruments,

incloent-hi els instruments propis de les Illes Balears i de diverses agrupacions

vocals i instrumentals. 

8. Sensibilització cap a les dimensions sensorials i terapèutiques del so i de la

música i consideració de la importància d’un entorn saludable. 

9. Valoració i comprensió de la importància del silenci i del so com a condició

prèvia per a l’existència de la música. 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals.

1. Coneixement i valoració de les manifestacions i obres musicals mes

significatives del patrimoni musical balear i universal. 

2. Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els

components del llenguatge musical. 

3. Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per conèixer la música. 
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4. Reconeixement de la pluralitat d’estils en la música actual. 

5. Interès per conèixer músiques de diferents estils i característiques, per tal

d’ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals. 

6. El consum de música en la societat actual. Sensibilització i actitud crítica cap al

consum indiscriminat de música i la contaminació sonora. 

Bloc 4. Música i Tecnologia

1. Utilització de dispositius i instruments electrònics a l’abast per crear,

interpretar, enregistrar i analitzar peces i per fer activitats musicals. 

2. Us progressiu dels paràmetres d’edició i impressió de partitures. 

3. Realització d’instrumentacions a partir de combinacions tímbriques i textures

diverses amb el suport de les noves tecnologies. 

4. Interès per l’ús de la tecnologia musical i audiovisual en el desenvolupament

creatiu. 

5. Elements que intervenen en els processos d’enregistrament i manipulació del

so.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'ÀREA

Estan extrets de l'Annex I del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de

16 de maig de 2015). Els objectius específics de la matèria delimiten les capacitats

musicals que els alumnes hauran d’haver assolit en finalitzar l’educació secundària

obligatòria com a resultat dels aprenentatges realitzats en la matèria de Música. 

1. Expressar idees i sentiments utilitzant la veu, el cos, objectes, instruments i

recursos tecnològics amb la finalitat d’enriquir les pròpies possibilitats de

comunicació i respectant altres formes d’expressió.

2. Desenvolupar diverses habilitats i tècniques que es puguin aplicar a la

interpretació (vocal, instrumental, de moviment i dansa) i a la creació musical,

tant individual com en grup.

3. Participar en activitats musicals organitzades dins i fora del centre escolar i fer-

ho de forma responsable i proactiva, amb una actitud oberta, interessada i

respectuosa, a fi de superar estereotips i prejudicis i de prendre consciència,

com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions
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dels altres.

4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de

creació artística i del patrimoni cultural, apreciar les intencions subjacents a

aquestes obres i les funcions que acompleixen i aplicar la terminologia

apropiada per descriure-les i valorar-les críticament.

5. Valorar la importància del silenci i del so com a condició prèvia per a l’existència

de la música i com a part integral del medi ambient, i prendre consciència de

l’agressió que suposa la contaminació acústica i les conseqüències que te.

6. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de estils, gèneres, tendències i cultures

musicals diferents, apreciar-ne el valor com a font d’informació, coneixement,

enriquiment intercultural i plaer personal, a fi de despertar l’interès de l’alumne

per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

7. Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica dels diferents

usos socials de la música, de qualsevol origen, i aplicar-los amb autonomia i

iniciativa davant situacions quotidianes; valorar la contribució d’aquests usos a

la vida personal i a la de la comunitat.

8. Conèixer, analitzar, valorar i respectar la música i la dansa pròpies, tant del

territori nacional com de les Illes Balears, i contribuir activament a la

conservació, divulgació i millora d’aquest patrimoni.

9. Utilitzar de manera autònoma i creativa diverses fonts d’informació —mitjans

audiovisuals, Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics— per conèixer

la música i gaudir-ne.

10. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la

informació i la comunicació com a recursos per a la producció musical i valorar

la contribució d’aquests recursos a les diferents activitats musicals i a

l’aprenentatge autònom de la música.

11. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres

llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i el significat de la

música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de

comunicació.
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3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.

3.1. Mètodes i propostes didàctiques.

- Els principis metodològics en què se basarà l'activitat docent són:

• L'alumne es protagonista i partícip del proces d'ensenyament─aprenentatge.

• Allò que s'aprèn es construeix sobre allò que ja es coneix, integrant els nous

coneixements, habilitats i destreses en base a experiències anteriors de

l'alumne relacionades amb els seus interessos i necessitats (aprenentatge

significatiu).

• Es motivarà l'alumne impartint continguts i plantejant activitats que percebi

com a pròxims, interessants, útils i funcionals, per a afavorir la seva

autoexpressió, la interpretació de fets reals i el pensament divergent.

Propiciarem que se senti cada vegada mes competent front als reptes

plantejats, fet que retroalimentarà la seva motivació i elevarà la seva

autoestima.

• Els plantejaments educatius s'adaptaran a les característiques particulars, ritme

de treball i casuística de cada alumne (atenció a la diversitat).

• L'adquisició de nous coneixements i habilitats es planteja de forma progressiva i

continuada, seqüenciada, ben definida, acotada i evitant l'ambigüitat

(progressió i gradualitat).

• Es propiciarà l'autonomia de l'alumne presentant materials que pugui abordar

per sí mateix i incentivant la recerca, tractament i síntesi de la informació.

• Es dissenyaran activitats que facilitin la interacció professor–alumne i alumne–

alumne.

• La matèria de Música s'imparteix tenint en compte que està íntimament

connectada amb les matèries de Dibuix, Educació Física, i les Ciències Socials

(interdisciplinarietat).

• La matèria de Música s'imparteix, entre altres, amb l'objectiu d'estimular el

desenvolupament de les capacitats de forma global, en especial les de

percepció, expressió i creativitat.

• L'educació en valors impregnarà amb caràcter transversal les activitats que es

desenvolupin. Els alumnes han de conèixer, assumir i exercir els seus drets i

deures en el respecte als altres, practicant la tolerància, la cooperació i la
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solidaritat entre les persones i grups, exercitant-se en el diàleg i afiançant els

drets humans com a valors comuns d'una societat plural.

- Les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge que es duran a terme

poden agrupar-se segons la seva finalitat i variaran en funció de la unitat didàctica a

la qual s'apliquin. Haurà de plantejar-se un nombre elevat, seqüenciat, progressiu i

variat d'activitats, que permeti donar resposta a la diversitat de l'alumnat. El disseny

d'aquestes activitats estarà basat en els principis metodològics enunciats

anteriorment. Les activitats que es duguin a terme correspondran a algun dels

següents tipus:

• Activitats d'iniciació/introducció, amb què presentar la unitat d'aprenentatge i

conèixer el nivell de coneixements previs dels alumnes sobre els aspectes que

es desenvoluparan.

• Activitats de desenvolupament, que permetin als alumnes adquirir els

coneixements mínims perseguits en cada unitat didàctica.

• Activitats d'ampliació i reforç, amb les quals els alumnes puguin aprofundir en

els continguts adquirits i que facilitin l'aprenentatge dels alumnes que tenguin

dificultats.

• Activitats d'avaluació, entre les quals s'inclouen les dels apartats precedents i

aquelles que específicament tinguin com a finalitat avaluar l'adquisició de

continguts.

Aquestes activitats es basaran en:

• L’audició, que apropi a la música de diferents èpoques i cultures, dotant

l’alumne d’una sèrie de criteris de percepció que desenvolupin una actitud

crítica amb la constant informació sonora.

• L’expressió/interpretació en les múltiples maneres (vocal, instrumental i

corporal/moviment), que permetin a l’alumne relacionar-se amb la música des

d’una òrbita pràctica i participativa.

• La creació, emprant recursos informàtics que permetin a l’alumne relacionar-se

amb el fenomen musical directament alhora i posar en pràctica els

coneixements de llenguatge musical adquirits.

• L’anàlisi, que capaciti l’alumne a veure la música com un art i com una ciència.

• La investigació, que acosti a l’alumne a diferents fonts d’informació i li aporti

autonomia en el proces d’ensenyament-aprenentatge.
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- Alguns aspectes metodològics a tenir en compte. La influència mútua, mitjançant

la qual l'ambient del grup repercuteix en les conductes de cada alumne i, de manera

recíproca, les actituds individuals condicionen la trajectòria de la classe, fa necessari

establir una organització que vertebri el grup. 

En la presentació, el professor informarà als alumnes sobre aspectes rellevants del

desenvolupament de la matèria com la relació i temporalització de les unitats

didàctiques, els criteris i sistemes d'avaluació, criteris de qualificació i sistema de

recuperació, els plantejaments metodològics i les instruccions d'ús de materials, la

relació d'activitats extraescolars i complementàries, les normes de convivència i

funcionament, els drets i deures de l'alumnat i el professor, i qualsevol altre oportú. 

Per a desenvolupar els principis esmentats, s'observaran els següents aspectes

metodològics:

• Organització del temps: Les sessions s'organitzaran amb flexibilitat,

preveient moments per a l'aclariment de dubtes, consultes i suggerències que

formulin els alumnes, atenent a la diversitat del grup.

• Organització del treball: En funció del tipus d'activitat que es realitzaran els

alumnes s'agrupen en:

- Gran grup (la totalitat dels alumnes del grup-classe), en la majoria de les

activitats;

- Petit grup (4-5 persones), per als treballs en col·laboració basats en l'anàlisi,

recerca, tractament i síntesi d'informació, que formarà a l'inici del curs el

professor, sota el criteri d'heterogeneïtat; i

- Individualment, en la resolució d'exercicis, treballs i exàmens.

• Organització de l'espai: La matèria s'imparteix en els següents espais físics:

- Preferentment, a l'aula de música, que es suficientment espaiosa i aïllada de

renous exteriors.

- En altres aules de l'IES. 

- Ocasionalment en altres espais del centre o l'exterior, per a les activitats quan

així s'estableixi.

El mobiliari es disposarà facilitant les intervencions del professorat, l'atenció de

l'alumnat en classe així com la resolució de tot tipus d'activitats.

L'ús de l'aula d'informàtica, subjecte a prèvia sol·licitud.

3.2. Materials i recursos didàctics
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El departament de Música elaborarà el material didàctic per als quatre cursos d'ESO.

Els alumnes que cursen la matèria de Música tendran la possibilitat, sempre sota la

supervisió del professorat de fer ús de tots els recursos materials dels que disposa

l'aula específica.

Per al desenvolupament del proces ensenyament-aprenentatge els alumnes hauran

d'emprar un quadern de classe i la flauta dolça. En els cursos de 1r i 2n es podrà

utilitzar la tablet en el desenvolupament de les classes.

Es crearà un espai virtual (Classroom) on els alumnes podran trobar tots els recursos

didàctics (llistes audicions, partitures, vídeos, apunts ...) que es faran servir a classe.

4. TEMPORALITZACIÓ.

2n  d'ESO – MÚSICA II. 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

DO YOU REMEMBER? CONCERT DE NADAL ÒPERA

RITME I PULSACIÓ AMADEUS MUSICA I IMATGE

MELODIA I HARMONIA DE BEETHOVEN AL S.XX MUSICA I PUBLICITAT

5. ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ.

Tot l’alumnat, amb independència de les seves especificitats individuals o de caràcter

social, té dret a una educació bàsica adequada a les seves necessitats i característiques.

Detectat el nivell de competència de l'alumne (Avaluació Inicial i informes del departament

d'Orientació d'anys anteriors), s'adoptaran preferentment les mesures de caràcter ordinari

i només quan escaigui les de caràcter extraordinari, sota les instruccions del Departament

d'Orientació. Les mesures ordinàries d'atenció a la diversitat consistiran en:

• Plantejament d'activitats diverses de reforç i ampliació que permetin assignar

tasques diferents als alumnes, proporcionant material de contingut heterogeni. 

• Quan escaigui, adaptacions curriculars no significatives (ACI), que introduiran altres

variacions en la metodologia i excepcionalment en la seqüenciació de continguts.

Les mesures extraordinàries que en el seu cas s'hagin d'adoptar d'acord amb les

instruccions del Departament d'Orientació i sense perjudici de les mesures organitzatives

que pugui adoptar el centre seran les previstes en la legislació aplicable:

• Adaptacions curriculars significatives: que comprendran la reformulació dels

elements prescriptius del currículum per a l'alumne (objectius, continguts i criteris
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d'avaluació); i

• Mecanismes per atendre els alumnes de compensació lingüística, que afavoreixin

la immersió lingüística, com ara no fer girs de la llengua i que l'alumne aprengui el

nou idioma per associació d'idees i imatges, aportar material d'ampliació per a

aprofundir en els coneixements en l'idioma de l'alumne, fer ús de les TIC com a

element integrador i fomentar l'ensenyament recíproc.

6. AVALUACIÓ

6.1 Criteris d'avaluació per nivells

6.1.1. Segon d'ESO

Bloc 1. Interpretació i Creació.

1. Reconèixer els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical, 

aplicar-los a traves de la lectura o l’audició de petites obres o fragments 

musicals i utilitzar un llenguatge tècnic apropiat per referir-s’hi. 

2. Distingir i utilitzar els elements de la representació gràfica de la música 

(col·locació de les notes en el pentagrama, clau de sol i de fa en quarta, durada

de les figures, signes que afecten la intensitat i matisos, indicacions rítmiques i 

de tempo, etc.). 

3. Improvisar i interpretar estructures musicals elementals construïdes sobre els 

modes i les escales mes senzilles i els ritmes mes comuns.

4. Analitzar i comprendre el concepte de textura i reconèixer, a traves de l’audició 

i la lectura de partitures, els diferents tipus de textura.

5. Conèixer els principis bàsics dels procediments compositius i les formes 

d’organització musical. 

6. Mostrar interès per desenvolupar les capacitats i les habilitats tècniques com a 

mitjà per a les activitats d’interpretació, així com acceptar i complir les normes 

que regeixen la interpretació en grup i aportar idees musicals que contribueixin 

al perfeccionament de la tasca comuna. 

7. Demostrar interès per les activitats de composició i improvisació i mostrar 

respecte per les creacions dels companys. 

8. Participar activament i amb iniciativa personal en les activitats d’interpretació, 

assumir-hi diferents rols, intentar ajustar la pròpia acció a la resta del conjunt, 

aportar idees musicals i contribuir al perfeccionament de la tasca comuna. 

9. Explorar les possibilitats de distintes fonts i objectes sonors. 
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Bloc 2. Escolta.

1. Identificar i descriure els diferents instruments i veus i les agrupacions en què 

s’integren. 

2. Llegir distints tipus de partitures en el context de les activitats musicals de 

l’aula com a suport de les activitats d’audició.

3. Valorar el silenci com a condició prèvia per participar en les audicions. 

4. Reconèixer auditivament les diferents obres musicals i determinar l’època o 

cultura a la qual pertanyen, així com interessar-se per ampliar les seves 

preferències.

5. Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diferents llenguatges (gràfic, corporal 

o verbal) alguns elements i formes d’organització i estructuració musical (ritme,

melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical 

enregistrada o interpretada en viu. 

6. Identificar situacions de l’àmbit quotidià en les quals es produeix un ús 

indiscriminat del so, analitzar-ne les causes i proposar solucions. 

Bloc 3. Contextos Musicals i Culturals.

1. Fer exercicis que reflecteixin la relació de la música amb altres disciplines. 

2. Demostrar interès per conèixer músiques de distintes característiques, èpoques 

i cultures i per ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals, i adopta 

una actitud oberta i respectuosa. 

3. Relacionar les qüestions tècniques apreses amb les característiques dels 

períodes de la història musical. 

4. Distingir els grans períodes de la història de la música. 

5. Apreciar la importància del patrimoni cultural espanyol i el de les Illes Balears, 

en particular, i comprendre el valor de conservar-lo i de transmetre’l. 

6. Valorar l’assimilació i l’ús d’alguns conceptes musicals bàsics necessaris a l’hora

d’emetre judicis de valor o parlar de música. 

7. Mostrar interès i actitud crítica per la música actual, els musicals, els concerts 

en viu i les noves propostes musicals, valorar-ne els elements creatius i 

innovadors. 

Bloc 4. Música i Tecnologia.

1. Utilitzar amb autonomia els recursos tecnològics disponibles i tenir un 

coneixement bàsic de les tècniques i els procediments necessaris per 
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enregistrar, reproduir, crear i interpretar música i per realitzar produccions 

audiovisuals senzilles. 

2. Utilitzar de manera funcional els recursos informàtics disponibles per indagar el 

fet musical i aprendre. 

6.2. Estàndards d'avaluació d'aprenentatge. MÚSICA II. (els mínims

sobreimpressionats en negreta)

Bloc 1. INTERPRETACIÓ I CREACIÓ

1.1. Reconeix els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge

musical i empra el llenguatge tècnic apropiat per referir-s’hi.

1.2. Reconeix i aplica els ritmes i compassos a través de la lectura o l’audició

de petites obres o fragments musicals.

1.3. Identifica i transcriu dictats de patrons rítmics i melòdics amb

formulacions senzilles en estructures binàries, ternàries i quaternàries.

2.1. Distingeix i utilitza els elements que s’empren en la representació

gràfica de la música (col·locació de les notes en el pentagrama, clau de sol i

de fa en quarta, durada de les figures, signes que afecten la intensitat i

matisos, indicacions rítmiques i de tempo, etc.).

3.1. Improvisa i interpreta estructures musicals elementals construïdes sobre els

modes i les escales mes senzilles i els ritmes mes comuns.

3.2. Utilitza els elements i recursos adquirits per elaborar arranjaments i crear

cançons, peces instrumentals i coreografies.

4.1. Reconeix, comprèn i analitza diferents tipus de textura.

5.1. Comprèn i identifica els conceptes i termes bàsics relacionats amb els

procediments compositius i els tipus formals.

6.1. Mostra interès per conèixer la veu, el cos i els instruments i per tenir-ne

cura.

6.2. Canta peces vocals proposades aplicant tècniques que permeten

l’emissió correcta de la veu.

6.3. Practica la relaxació, la respiració, l’articulació, la ressonància i

l’entonació.

6.4. Adquireix les habilitats tècniques i interpretatives necessàries i les aplica

en les activitats d’interpretació adequades al nivell.
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6.5. Coneix les tècniques de control d’emocions i les posa en pràctica a l’hora

de millorar els seus resultats en l’exposició davant un públic. 

7.1. Improvisa i compon partint de pautes prèviament establertes.

7.2. Demostra una actitud de superació i millora de les seves possibilitats i

respecta les distintes capacitats i formes d’expressió dels companys.

8.1. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses de

diferents gèneres, estils i cultures, apreses per imitació i a través de la

lectura de partitures amb diverses formes de notació, adequades al seu

nivell.

8.2. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del

patrimoni espanyol.

8.3. Mostra obertura i respecte cap a les propostes del professor i dels

companys.

8.4. Practica les pautes bàsiques d’interpretació: silenci, atenció al director i

als altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt, i

mostra esperit crític cap a la seva interpretació i la del grup.

8.5. Participa de manera activa en agrupacions vocals i instrumentals i hi

col·labora amb actituds de millora i compromís i mostrant una actitud oberta

i respectuosa.

9.1. Mostra interès pels paisatges sonors que ens envolten i reflexiona sobre

aquests paisatges.

9.2. Investiga i indaga de forma creativa les possibilitats sonores i musicals dels

objectes.

Bloc 2. ESCOLTA

1.1. Diferencia les sonoritats dels instruments de l’orquestra, així com la

forma que presenten i els diferents tipus de veus.

1.2. Diferencia les sonoritats dels instruments més característics de la

música popular, moderna, del folklore i d’altres agrupacions musicals.

1.3. Explora i descobreix les possibilitats de la veu i els instruments, així com

l’evolució que han experimentat al llarg de la història de la música.

2.1. Llegeix partitures com a suport de l’audició.

3.1. Valora el silenci com a element indispensable per a la interpretació i

l’audició.
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4.1. Mostra interès per conèixer músiques d’altres èpoques i cultures. 

4.2. Reconeix músiques de diferents cultures i les sap situar en l’espai i en el

temps.

5.1. Descriu els diferents elements de les obres musicals proposades. 

5.2. Utilitza amb autonomia diferents recursos com a suport a l’anàlisi musical.

5.3. Empra conceptes musicals per comunicar coneixements, judicis i

opinions musicals de forma oral i escrita amb rigor i claredat.

6.1. Pren consciència de la contribució de la música a la qualitat de l’experiència

humana i mostra una actitud crítica davant el consum indiscriminat de música.

6.2. Elabora tasques d’indagació sobre la contaminació acústica.

Bloc 3. CONTEXTOS MUSICALS I CULTURALS.

1.1. Expressa continguts musicals i els relaciona amb els períodes de la història de la

música i amb altres disciplines.

1.2. Reconeix distintes manifestacions de la dansa.

1.3. Distingeix les diverses funcions que acompleix la música en la nostra societat.

2.1. Mostra interès per conèixer els distints gèneres musicals i les funcions

expressives que acompleixen, i en gaudeix com a oient amb capacitat

selectiva.

2.2. Mostra interès per conèixer música de diferents èpoques i cultures com a

font d’enriquiment cultural i gaudi personal.

3.1. Relaciona les qüestions tècniques apreses i les vincula als períodes de la

història de la música corresponents.

4.1. Distingeix els períodes de la història de la música i les tendències musicals.

4.2. Examina la relació entre els fets històrics, el desenvolupament tecnològic i la

música en la societat.

5.1. Valora la importància del patrimoni espanyol.

5.2. Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del

patrimoni espanyol.

5.3. Coneix i descriu els instruments tradicionals espanyols.

6.1. Empra un vocabulari adequat per descriure percepcions i coneixements

musicals.

6.2. Comunica coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i

escrita, amb rigor i claredat.
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7.1. Utilitza diverses fonts d’informació per investigar sobre les noves tendències,

representants, grups de música popular, etc., i fa una revisió crítica de les seves

produccions.

7.2. S’interessa per ampliar i diversificar les seves preferències musicals.

Bloc 4. MUSICA I TECNOLOGIA

1.1. Coneix algunes de les possibilitats que ofereixen les tecnologies i les utilitza com

a eina per a l’activitat musical.

1.2. Participa en tots els aspectes de la producció musical i demostra l’ús

correcte dels materials que hi estan relacionats, els mètodes i les

tecnologies.

2.1. Utilitza amb autonomia les fonts i els procediments adequats per

elaborar tasques sobre temes relacionats amb el fet musical.

6.3. Criteris de qualificació per nivells.

2n d'ESO. Criteris de qualificació.

Nombre mínim de parcials per avaluació 2

Exàmens, exercicis teòrics... 30,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 40,00%

Actitud 30,00%

Correcció lingüística Ja inclosa a les anteriors

Als quatre cursos d'ESO en els que s'imparteix la matèria de Música, la nota de

l'avaluació serà el resultat de la suma proporcional de les parts. 

L'avaluació es contínua, per tant, no es realitzaran proves de recuperació al llarg del

curs. Una avaluació quedarà automàticament recuperada si s'aprova la següent. 

6.4. Procediments d'avaluació

L'avaluació del proces d'aprenentatge de l'alumnat es contínua i diferenciada 

segons les diferents matèries i es realitzarà conforme als criteris d'avaluació establerts

en l'apartat anterior. El proces d'avaluació te les següents característiques:

• Te finalitat formativa ─es una estratègia de millora i ajust sobre la marxa del

proces d'ensenyament–aprenentatge per a aconseguir els objectius previstos─ i
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sumativa ─permet determinar el grau de consecució d'aquests objectius al

final del proces─.

• É s intern a la comunitat educativa, normalment en forma d'avaluació de

l'alumnat pel professor, i incorpora la coavaluació i l'autoavaluació del proces

d'aprenentatge pels alumnes.

• L'avaluació s'aplica a l'inici (avaluació inicial), durant (avaluació processual)

i al final de l'aprenentatge (avaluació final).

6.4.1. Procediments i instruments per a l'avaluació.

Per a avaluar a l'alumne, s'empraran com a procediments d'avaluació l'observació

directa en classe, la formulació de preguntes,  la sol·licitud de productes en forma de

comentaris, anàlisis o treballs relacionats amb els continguts... i el seguiment del

quadern de l'alumne. Pel que fa al quadern de classe dels alumnes es posarà especial

èmfasi en els criteris formals proposats pel Centre:

– Full de presentació de la matèria aferrats a la primera pàgina.

– Data de cada dia.

– Estructura correcta amb títols d'apartat o subapartat.

– Marges.

– Colors (evitar el vermell)

– Copiar els enunciats.

– Atenció a la cal·ligrafia.

Les dades que s'obtenen d'aquests procediments seran enregistrades a traves dels

instruments per a l'avaluació, i conformaran el quadern de seguiment del

professor:

a) proves teòrico-pràctiques de diverses unitats didàctiques amb què s'enregistrarà

l'avaluació de l'adquisició de conceptes i destreses; i

b) llistes de verificació, amb que s'enregistra l'avaluació de les actituds i destreses i

coneixements durant les diferents activitats programades.

6.4.2. Avaluació a l'inici del procés d'aprenentatge.

Per a avaluar els coneixements de partida de l'alumnat, s'efectuarà una prova teòrico-

pràctica en la segona sessió del curs que no formarà part de la qualificació de

l'assignatura, ja que no avalua la consecució de cap dels objectius programats.
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Aquesta programació didàctica es suficientment flexible per a integrar els

reajustaments que es dedueixin dels resultats d'aquesta avaluació inicial.

6.4.3. Avaluació durant i al final del procés d'aprenentatge.

L'avaluació del proces d'aprenentatge de l'alumnat es contínua i aten als següents

aspectes:

• Procediments i instruments d'avaluació: Els procediments i instruments

d'avaluació són tots els establerts en l'apartat 6.4.1. 

• Criteris de qualificació: Les proves teòric-pràctiques, així com la resta

d'activitats, realitzades i/o entregades en el plaç establert es puntuaran entre 1

i 10 punts. 

6.5. Criteris i procediments de recuperació de pendents.

Els alumnes amb la matèria de Música pendent tendran la possibilitat d'aprovar

l'assignatura al mes d'abril del curs següent. 

La recuperació consistirà en la realització d'un quadern d'activitats (40% de la nota

final) que serà supervisat periòdicament. A mes, aquests alumnes hauran de realitzar

una prova teòrico-pràctica (60% de la nota final) relacionada amb les activitats

esmentades.

Si un alumne amb la matèria de Música pendent aprova les dues primeres avaluacions

de la matèria en el nivell que cursa actualment quedarà exempt de realitzar la prova

de pendents amb una qualificació de “5”.

Si un alumne amb la matèria de Música pendent aprova l'avaluació ordinària de la

matèria en el nivell que cursa actualment quedarà exempt de realitzar la prova de

pendents del mes de setembre amb una qualificació de “5”.

6.6. Criteris de promoció i titulació.

- Veure PGA

7. ENSENYAMENTS GLOBALITZATS (TRANSVERSALITAT).

Article 13 del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de

2015)

- 2n ESO: Integració cultural. Violència de gènere. Treball cooperatiu.
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8. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CLAU.

Entenem per competència la capacitat de mobilitzar els recursos personals (cognitius,

afectius, habilitats, components socials i de comportament), de manera transversal i

interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements

vinculats a diferents sabers, per aconseguir una acció eficaç. El grau d’adquisició es

manifesta en les accions, decisions i actituds que es prenen davant d’aquest context. 

Es consideren competències el conjunt d’aprenentatges imprescindibles “que ha

d’haver desenvolupat un jove o una jove en finalitzar l’ensenyament obligatori per

poder assolir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a

la vida adulta d’una manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge

permanent al llarg de la vida”. 

Comunicació lingüística

La música i el llenguatge interactuen i s’enriqueixen mútuament. La música com a art

proporciona un coneixement mes ampli de la comunicació.

Alguns aspectes que contribueixen a millorar la competència lingüística són: l’ús del

llenguatge com a eina fonamental per a la convivència; l’adquisició i la utilització d’un

vocabulari musical bàsic que permeti expressar adequadament les idees pròpies pel

que fa a l’anàlisi, la creació i la interpretació; el treball de la respiració, la dicció,

l’articulació i l’expressió adequada del text en la música vocal, etc.

La relació constant entre música i text facilita la reflexió sobre la interacció de

diversos llenguatges a partir de l’anàlisi dels elements literaris i de la manera com són

presents en una bona part de les manifestacions musicals.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La música influeix en el desenvolupament d’aquestes competències mitjançant la

utilització habitual d’elements específics del llenguatge musical (durada de les figures

musicals, mètrica), l’ús de nocions elementals d’acústica, etc. De la mateixa manera,

proporciona eines per desenvolupar la capacitat de resolució de problemes relacionats

amb el llenguatge, la interpretació i la creació musical, a partir de plantejaments,

individuals o col·lectius, sobre la creació, l’anàlisi i la formulació d’hipòtesis, les quals

suposen reflexionar, extreure conclusions i elaborar propostes de resolució. Per tant,

contribueix a desenvolupar el pensament lògic, les relacions causa-efecte i, per tant,

la capacitat deductiva. 
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L’aportació de l’estudi de la música a la millora de la qualitat del medi es duu a terme

a traves de la identificació de l’exces de renou i de la reflexió sobre la contaminació

acústica i sobre l’ús indiscriminat del so, amb la finalitat de desenvolupar un esperit

crític i d’adquirir hàbits de consum saludables.

Les activitats de moviment i la valoració de postures adequades en la interpretació

vocal i instrumental contribueixen a desenvolupar hàbits saludables a partir del treball

de relaxació, observació i correcció postural. Tambe contribueixen al coneixement

d’un mateix, del propi cos i de les possibilitats de cada persona. Així mateix, els

continguts relacionats amb l’ús correcte de la veu i dels aparells auditiu i respiratori

incideixen en l’educació per a la salut.

Competència digital

La música aprofita les tecnologies de la comunicació per accedir a la informació

(partitures, arxius de so, etc.), per fer tasques de recerca o per dur a terme una feina

mes atractiva utilitzant el text, la imatge i el so en un sol suport.

Els alumnes han d’aprendre a cercar informació, a seleccionar-la, a analitzar-la amb

esperit crític, a contrastar-la i a transformar-la en coneixement i, a la vegada, a

respectar el codi ètic que en regeix la utilització.

Per reproduir, crear o editar produccions musicals, hi ha aplicacions específiques de

gran utilitat per a l’àrea de música, que abans nomes estaven en mans dels experts i

que avui dia estan a l’abast de tothom.

Aprendre a aprendre

La música potencia capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i

autònom, com l’atenció, la concentració, la disciplina, la constància i la memòria,

alhora que desenvolupa el sentit de l’ordre i de l’anàlisi. 

L’audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra,

reconèixer-la, identificar-ne els elements i apropiar-se’n.

Les activitats relacionades amb la interpretació musical i d’entrenament auditiu i

d’autoobservació fomenten la presa de consciència sobre un mateix, el coneixement

del propi cos i de les pròpies possibilitats, la utilització de diferents estratègies

d’aprenentatge, la gestió i el control eficaç dels processos individuals.

La realització de tasques pràctiques, ja siguin d’expressió o de creació, que presenten

un resultat observable a curt o mig termini, així com l’observació del progres,

incideixen positivament en l’autoconfiança i en la motivació.
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És important que cada alumne conegui les pròpies habilitats musicals i tengui interès

per millorar-les, que sàpiga planificar i dur a terme les tasques, així com defensar les

pròpies idees i valorar la seva contribució dins el grup. D’aquesta manera,

aconseguirà avançar en l’aprenentatge autònom al llarg del temps.

Competències socials i cíviques

Les audicions i les interpretacions col·lectives requereixen una feina cooperativa. A la

vegada que es permet expressar les pròpies idees, s’han de respectar les idees

alienes. La coordinació de la pròpia interpretació amb la dels altres membres del grup

i l’obertura a manifestacions musicals diverses potencien el desenvolupament dels

valors bàsics per a la convivència: la tolerància, el respecte a un mateix i a la resta, la

iniciativa personal, l’acceptació i la valoració de tots els companys, la cooperació en

tasques comunes i les habilitats per resoldre conflictes.

Així mateix, la cura de l’aula de música, dels instruments i materials, del centre, del

municipi, etc., són habilitats necessàries de tot bon ciutadà que assumeix la

interdependència i la responsabilitat de sentir-se membre de la societat.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

La interpretació i la composició són dos exemples clars d’activitats que requereixen

una planificació prèvia i una presa de decisions per obtenir els resultats desitjats.

Amb les activitats relacionades amb la interpretació musical es desenvolupen

habilitats, com ara la responsabilitat, la perseverança, la crítica constructiva i

l’autoestima, factors clau per adquirir aquesta competència. 

El treball col·laboratiu, present en les activitats de creació i expressió, recerca i anàlisi

musical, permet desenvolupar les habilitats socials per relacionar-se, cooperar i fer

feina en equip: assumir diferents rols, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar,

desenvolupar l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les pròpies

decisions, i treballar de manera conjunta i flexible.

Pel que fa al lideratge de projectes, calen individus amb capacitat d’anàlisi i de

planificació, que sàpiguen comunicar, difondre, negociar, avaluar i autoavaluar-se i, a

partir d’aquí, continuar en la línia marcada o cercar una solució alternativa per a la

situació. D’aquesta manera, es desenvolupen la confiança en un mateix, l’empatia,

l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organització del

temps i les tasques, la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.

Consciència i expressions culturals
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La música es una de les matèries que mes contribueixen a la consecució d’aquesta

competència. El coneixement de la música de diverses èpoques i cultures suposa un

apropament a les persones i les societats que les varen crear i a les seves formes de

pensament, que aporten elements de reflexió en relació amb l’estètica, la moda i el

gust, així com en relació amb l’important paper que la música hi ha jugat i hi juga

actualment. 

Les activitats relacionades amb l’audició, la interpretació, l’anàlisi, la creació i

l’expressió permeten als alumnes no tan sols apreciar i valorar críticament

manifestacions musicals de diferents cultures, èpoques, gèneres i estils, sinó tambe

relacionar aquestes manifestacions amb el propi context sociocultural i artístic. Es

fomenta, per tant, l’ interès per participar en la vida cultural i en la valoració i

preservació del patrimoni.

9. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE

9.1. Plans d'actuació

El departament de Música no compta amb la possibilitat de tenir dos professors dins

l'aula, ni de desdoblar grups. És per això, que el plantejament que es fa per atendre a

les diferències entre els i les alumnes es atendre a la diferència de capacitats,

interessos i necessitats i afavorir l'heterogeneïtat del grup d'alumnes, les seves

diferents inclinacions i interessos i tambe les seves destreses i habilitats en uns

continguts i en d'altres.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars

S’han de preveure les adaptacions curriculars atenent les necessitats, les capacitats i

les possibilitats d’aprenentatge de cadascú. És necessari oferir, per tant, programes o

intervencions d’ensenyament mes individualitzades, que prioritzin alguns objectius i

continguts, que treballin mes especialment algunes habilitats, o alguns procediments,

que utilitzin altres estratègies metodològiques i altres activitats, que es modifiquin els

ritmes i els temps habituals per assolir els objectius i assimilar els continguts, i tambe

els criteris d’avaluació.

Els criteris són:

• Partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, la qual cosa significa

considerar tant les seves capacitats o grau de desenvolupament operatori, com
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els seus coneixements previs.

• Orientar la nostra atenció a estimular en l'alumne la capacitat d'aprendre a

aprendre i serà mes eficaç si es parteix del que l'alumne sap i sap fer.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges significatius, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge garantiran que l'alumne se senti motivat trobant

sentit a les situacions d'aprenentatge i desenvolupi la seva capacitat de reflexió,

comprensió i actuació.

• Promoure l'adquisició d'aprenentatges funcionals, per això, les activitats

d'ensenyament-aprenentatge connectaran amb els coneixements previs de

alumne i en possibilitaran la construcció autònoma d’esquemes de

coneixement" i l'aplicació dels aprenentatges desenvolupats.

• Cercar formes d'adaptació en l'ajuda pedagògica a les diferents necessitats de

cada alumne.

• Fomentar el desenvolupament de la capacitat de socialització i d'autonomia de

l'alumne. 

9.3. Mesures individuals de suport

- Per als alumnes amb necessitats educatives no determinades com a NESE:

adaptacions curriculars no significatives (que es determinaran amb el format

disponible al "Drive" per a alumnes NO NESE).

- Per als alumnes amb necessitats educatives valorats com a NESE: adaptacions

curriculars no significatives (que es determinaran a l'informe NESE disponible al

"Drive" per a alumnes amb NESE).

- Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'IT, en el cas que desconeguin les 2

llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o mes

cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa:

adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per

considerar si l'alumne te assolits els objectius de l'assignatura. A partir d'ells

s'elaboraran els objectius adaptats amb el requisit de presentar un desfasament de 2

o mes cursos.

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL DEPARTAMENT.

No hi ha cap activitat complementària tancada, dependrà de la programació anual de

diferents espais, especialment l'Auditori d'Alcúdia.

De manera puntual els alumnes que cursen la matèria de Música participen en algunes
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de les festivitats programades pel centre.
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1. Objectius

L'objectiu general és prevenir i atendre les necessitats temporals o permanents que

afecten al procés d'ensenyament-aprenentatge per promoure el potencial de

l'alumnat, estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats sota els

principis d'equitat, qualitat i inclusió, partint de l'avaluació de tots els contextos on s'hi

troba (escolar, familiar i social).

Donar resposta en aquest objectiu és una tasca complexa i que implica,

necessàriament, la cooperació de tota la comunitat educativa. Aleshores, per tal

d’elaborar propostes d’innovació/millora de la intervenció educativa per una banda, i

per altra fomentar actuacions dirigides a afavorir l’atenció a la diversitat del nostre

alumnat, les actuacions del DO han d’anar encaminades a col·laborar i participar en

totes les estructures i instàncies de coordinació del centre (equip directiu, CCP, equips

educatius...).

2. Àmbits d'actuació

El Departament d'Orientació ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics

per tot el que fa referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.

L'orientadora mantindrà coordinacions amb el professorat del centre que atén

l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, assistirà a les sessions

d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es convoquin.

Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant

els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al

departament de orientació.

A. Suport al procés d'ensenyament i aprenentatge

Primerament donarem suport a les mesures de caràcter preventiu, general i ordinari.

Quan es valori la necessitat s'hauran d’atendre casos individuals, que l’orientadora

(sempre amb la col·laboració de l'equip educatiu) realitzarà l’avaluació

psicopedagògica. Aquest curs es prioritzarà acabar les avaluacions començades el curs

passat i que no es varen poder acabar el curs passat.

La tasca del departament d'orientació serà dinamitzadora i orientadora de les mesures



ordinàries (canvis en la programació, suport dins l’aula, ajuda amb material...). La

decisió d'aplicar mesures extraordinàries es podrà prendre després d'esgotar les

mesures de caràcter ordinari.

L'aplicació de mesures s'ha d'efectuar tenint com a referència el progrés de l'alumnat.

A.1. L'Orientadora

Per les característiques del Departament d'Orientació, les funcions bàsiques de

l'orientadora es centraran en:

a) Seguiment dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i altres

alumnes amb dificultats curriculars, socials, emocionals...

b)Coordinar i participar en l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat prèvia demanda

d'intervenció. Actualització de dades al Gestib.

c) Suport individual i en grup a alumnes amb dificultats d'organització i/o emocionals.

d)Assessorament i col·laboració amb l'equip directiu, equips educatius, CCP... en

l'organització pedagògica, en les mesures d'atenció a la diversitat i en l'avaluació i

promoció dels alumnes amb NESE...

e)Coordinació amb els serveis d'orientació d'educació primària per al traspàs

d'informació.

f) Coordinacions amb òrgans dels sector i serveis externs que intervenguin en el

centre.

A.2. El Departament d'orientació (DO)

A.2.1. Amb el centre

-  DO i equip directiu

La coordinació entre el departament d'orientació i l’equip directiu es farà mitjançant

una reunió de l’equip directiu i l’orientadora setmanalment (els dilluns) i sempre que

sigui necessari per tal de poder resoldre de forma més immediata les diferents

qüestions. Aquest curs la cap de departament forma part de l’equip directiu, el què

facilitarà encara més la coordinació i treball conjunt entre orientació i la direcció del

centre.

En aquestes reunió es transmetrà i rebrà informació relativa al centre i a casos



individuals que ho requereixin, es faran aportacions per tractar temes a la CCP, a les

reunions de tutors... Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes de centre,

especialment en temes relacionats amb l'organització pedagògica, la participació de

tota la comunitat educativa,  etc.

L’assessorament en criteris de distribució d’alumnes, horaris, reunions del professorat

que fomentin l’atenció a la diversitat.

- DO i comissió de coordinació pedagògica (CCP)

Formular propostes (a la CCP) sobre els aspectes organitzatius i psicopedagògics.

La Cap de Departament i l'orientadora assistiran i participaran a les reunions de la

CCP.

- DO  i equips docents

El DO programarà una coordinació mensual amb els equips docents amb alumnat

NESE.

El DO ofereix la seva col·laboració als departaments didàctics per tot el que fa

referència al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge.

El DO assistirà a les sessions d’avaluació i a les reunions d’equip educatiu que es

convoquin.

Les demandes de sol·licitud de intervenció amb l’alumnat es canalitzaran mitjançant

els tutors, les lliuraran a les reunions de tutors adreçades al DO o directament al

departament de orientació.

A.2.2. Amb el professorat

Coordinació i col·laboració amb el professorat de les diferents matèries per tal

d'acordar les mesures oportunes.

L’elaboració del disseny de la modalitat de suport per l’alumnat amb NESE i alumnes

amb dificultats.

Col.laboració amb el disseny d’activitats/programes d’enriquiment curricular.

La col·laboració en l’adaptació de recursos didàctics, mobiliari i espais.

L’aportació de suggeriments sobre estratègies metodològiques i organitzatives per



l'alumnat que ho necessiti.

Participació en el projecte de millora de les competències lingüístiques que ha

començat aquest curs a l’IES.

La participació a les reunions d’equip educatiu, de nivell i sessions d’avaluació,

facilitant criteris d’avaluació i actuació.

A.2.3. Amb l’alumnat

Docència directa amb els alumnes del Programa ALTER, TSE, de l'aula UEECO i suport

a l'alumnat en gran grup o en desdoblaments, segons la disponibilitat del DO.

Avaluació psicopedagògica de les valoracions sol·licitades i elaboració dels informes

pertinents:

NEE: informe psicopedagògic i dictamen d’escolarització.

Altres NESE i no NESE: informe d'intervenció.

Documentació per a la sol·licitud d'inserció en els programes ALTER, TSE, PMAR,

PRAQ, FPB, FP, PQI,...

Registre d'intervencions dels alumnes amb els quals es duguin a terme actuacions.

A.2.4. Amb les famílies

Relació i coordinació centre/famílies per a la millora del procés

d'ensenyament-aprenentatge i per a la inclusió de l'alumnat.

Informació a les famílies de les mesures preses per a la millora del procés

d'ensenyament-aprenentatge i de l'abast d'aquestes mesures, especialment en el

canvi d'etapa.

Informació a les famílies dels alumnes proposats per participar en els programes

ALTER, PMAR, FPB, TSE, etc.

Aportació de la informació acadèmica i professional adient.

B. Suport al pla d’orientació acadèmica i professional (POAP). Annex 2B

L’orientació acadèmica i professional s’ha d’entendre com un procés que s’ha de



desenvolupar durant tota l’educació secundària, especialment quan l’alumnat ha de

triar matèries optatives, i en aquells moments en què l’elecció entre distintes opcions

pot condicionar en gran mesura el futur acadèmic i professional dels distints

estudiants: formació professional bàsica, o cicles formatius de formació professional,

al món laboral, itineraris acadèmics a batxillerat …

C. Suport al pla d'acció tutorial (PAT). Annex 2.C

El pla d’acció tutorial s’ha de contemplar de forma global, plenament incorporada i

integrada en l’exercici de la funció docent, realitzada en criteris de responsabilitat

compartida i de cooperació de l’equip docent. El DO serà el punt de suport, consulta i

orientació contínua dels tutors dels diferents nivells.

L’acció tutorial pretén contribuir a la plena inclusió dels alumnes en el centre així com

a potenciar el seu procés de maduració i el bon desenvolupament acadèmic i personal.

Per aconseguir aquest objectiu general ens proposem els següents objectius

específics:

 Afavorir la participació i el progrés de l’alumnat en les activitats del centre,

propiciarà la seva inclusió.

 Treballar el bon desenvolupament emocional de l’alumnat com a fonament per

una bona formació integral.

 Potenciar el desenvolupament psicosocial dels alumnes.

 Optimitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 Assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions

dels diferents professors del grup.

 Implicar les famílies en la tasca educativa.

Seguint les línies d’actuació marcades en el Pla d’Acció Tutorial cada tutor/a

programarà les activitats més adequades al seu grup d’alumnes, amb la col·laboració

del DO i les aportacions de l’equip educatiu.

Les activitats concretes es detallen en el document annex: “Pla d'Acció Tutorial”

D. Funcions de coordinació amb serveis externs



● Amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa en la previsió

d’alumnes que presenten NESE. Tenint les dades NESE actualitzades sempre.

Revisar la dotació de personal el mes de maig i fer proposta a l’equip directiu

per assegurar la millor atenció a la diversitat al centre.

● Amb els Serveis d’Orientació dels centres d’educació primària adscrits. S’han de

fer com a mínim dues reunions a l’any.

● Amb els centres d’educació concertats. Quan hi ha matrícula d’alumnat

procedent d’aquests centres.

● Amb els centres d’educació especial (Joan XXIII, …)

● Amb les entitats que ofereixen formació especialitzada postobligatòria

(AMADIP-ESMENT, ASPAS, APROSCOM,...) per fer l’acompanyament a l’alumnat

i a la família.

● Equips especialitzats ( EADISOC, EAC,  …)

● SS municipals. Coordinacions quinzenals amb educadora i psicòloga.

● SS altres municipis (per alumnat UEECO)

● UCSMIA.

● Altres serveis externs que necessitem en qualsevol moment o que es posin en

contacte amb noltros.

3. Organització i funcionament

El departament d'orientació s'ha de reunir, com a mínim, amb una periodicitat

setmanal durant el curs. La reunió d'orientació es dedicarà, al manco una vegada al

mes, a la posada en comú i valoració de les actuacions realitzades als distints

programes: seguiment dels alumnes atesos, propostes d'intervenció, coordinació amb

els tutors i equips docents…

A més a més, l’equip docent d’UEECO farà una hora de reunió quinzenal per poder

ajustar la resposta educativa de manera ben coordinada entre els diferents

professional que hi intervenen.

Aquest curs 2021/22 el Departament d’Orientació (D.O.), consta dels següents

professionals: 1 orientadora, 3 professors de pedagogia terapèutica (PT), un d’ells

forma part de l’equip directiu del centre com a secretària, 1 professora d'audició i

llenguatge (AL),  1 ATE i 1 fisioterapèuta.

El càrrec de Cap de Departament  l’ocuparà Fanny Vallori Ginard.



3.1. Equip de treball

- JOANA SALAS ORIENTADORA

- FANNY VALLORI PT (CAP DE DEPARTAMENT)

- TÒFOL PERELLÓ PT

- AINA CAÑAMAQUE PT

- MARIA BOU AL

- FRANCISCA CERDÀ ATE

- YOLANDA RÓDENAS FISIOTERAPÈUTA

3.2. Horari lectiu dels membres del departament

Joana Salas: 19 hores d'orientació.

Fanny Vallori: 2 hores de suport de geografia i història a 1r ESO, 3 hores com a cap

de departament i la resta dedicació a equip directiu.

Tòfol Perelló: dedicarà 14 hores a l’atenció de l’alumnat de l’aula UEECO, 4 hores al

programa ALTER i 1 h de coordinador de la comissió de medi ambient.

Maria Bou: dedicarà 6 hores a UEECO, 5 hores suport UEECO, 1h de suport a 2n ESO i

6 hores de suport a 1r ESO.

Aina Cañamaque: dedicarà 4 hores a ALTER, 5 hores a TSE, 6 hores a UEECO i 3 hores

de suport a 2n ESO.

Xisca Cerdá: ATE. El seu horari és de 8'00 a 15'00h amb dedicació a l’aula UEECO

Yolanda Ródenas: Divendres de 8:00 a 10:30 hores.

Les reunions de coordinació del DO és realitzen setmanalment, els divendres de 8:00

a 8:55 hores.

4. Programa d'atenció a la diversitat (PAD) (annex 4)

4.1. Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

4.2. Programa de millora acadèmica i del rendiment (PMAR).

4.3. Program de reforç a l’aprenentatge al 4t curs d’ESO (PRAQ)

4.4. Programa d'inserció socioeducativa (ALTER) (annex 4.3)

4.5. Unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) (annex 4.4)



4.6. Taller de suport educatiu (TSE) (annex 4.5)

4.7. Taller d'enriquiment curricular (TEC)

4.8. Pla d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC) (annex 4.6)

5. Avaluació

El DO realitzarà la revisió de la PGA durant el 2n trimestre.

A final de curs es demanarà una avaluació mitjançant un formulari de google als

tutors on s’inclouran propostes de millora.

En la memòria de final de curs es contemplarà:

 - Valoració  de les activitats proposades dins els 4 àmbits d'actuació.

 - Valoració dels programes d'atenció a la diversitat (PAD)

 - Nombre d'alumnat atès al llarg del curs dels diferents membres del DO.

 - Propostes de millora.

 - Resum de la graella d’intervencions.
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0. CONSIDERACIONS REFERIDES A LA NECESSITAT DE PREVENCIÓ I

DE SEGURETAT DAVANT LA SITUACIÓ DEL COVID-19.

Per aquest curs 2021-2022 s’han actualitzat les mesures de seguretat de

l’aula segons la normativa actual del Pla de Contingència aprovat en el

nostre centre.

1. PERFIL ALUMNAT UEECO

Segons les instruccions vigents de les aules UEECO, 14/2019 de 29 de juliol

del 2019:

“Les UEECO es constitueixen en aules unitàries adreçades a alumnes que

presenten necessitats educatives especials associades a discapacitat

intel·lectual moderada amb trastorn de la personalitat o sense, trastorns

greus del desenvolupament i de l’espectre autista, a discapacitat motriu

severa o a pluridiscapacitats.”

Seguint l’article 28 del Decret 39/201 1:

“Es tracta d’alumnes que han de menester suports molt individualitzats i

específics, així com adaptacions curriculars significatives en pràcticament

totes les àrees curriculars, i estratègies educatives molt diferenciades de la

resta d’alumnes.”

La ràtio d’aquestes aules és de 7 alumnes seguint l’article 28.2 del Decret

39/201 1.

2. RECURSOS  HUMANS

L’Aula UEECO de l´IES Port d'Alcúdia del curs 2021-2022 compta amb sis

alumnes: M.V., M.C., P.Q., J.T.C., N.R. i M.M.

Professorat contam  amb:

- Tòfol Perelló (PT ) : 14 hores setmanals (tutor).

- Maria Bou (A.L.): 6 hores + 5 hores de suport setmanals (cotutora).

- Aina M. Cañamaque (PT):  6 hores setmanals.

- Pep Alaminos (Taller de Creació Artística): 2 hores setmanals.

- Mateu Martorell (Taller d’E.F. i Refort): 2 hores setmanals.

- Yolanda Ródenas (Fisioterapeuta): 2 hores setmanals.

- Francisca Cerdà (ATE): 30 hores setmanals a l'aula per atendre les

necessitats d'aquests alumnes. També s'encarrega de la comunicació del dia

a dia amb els pares a les entrades i sortides.



3. HORARI  LECTIU

L'organització de l’horari serà de 7:55 a 14:05 h. distribuït en funció de les

possibilitats de cada un dels grups ordinaris i del personal de suport.

Aquest curs 1 alumne pertany al grup ordinari de 1r d’ESO, 3 alumnes al

grup ordinari de 2n i 2 a 4t. A l'aula UEECO realitzaran tallers impartits per

l'equip docent, on treballaran els continguts fonamentals per encaminar-los

cap a una autonomia personal i social.

Els tallers són:

- EXPRESSIÓ ORAL / LECTOESCRIPTURA

- MATEMÀTIQUES

- HORT I JARDÍ

- EDUCACIÓ PER A LA SALUT

- HÀBITS I RUTINES

- CONEIXEMENT DEL MEDI (NATURALS I SOCIALS)

- PROJECTES

- TAC / INFORMÀTICA

- EDUCACIÓ EMOCIONAL

- CUINA

- JOCS

- CREACIÓ ARTÍSTICA

- MANUALITATS

- MÚSICA

- E.F.

- TUTORIA

També contam amb la tasca de la fisioterapeuta que ve un cop a la setmana

durant dues hores i treballa amb una alumna de l'aula i ens ajuda a la resta

de professionals amb pautes de com hem d'actuar amb ella en els diferents

tallers.



4. PROGRAMACIÓ 21-22

Degut a les característiques del nostre alumnat de l’aula UEECO (Unitat

educativa específica de centres ordinaris), ens basarem en el currículum de

l’educació infantil i primer cicle d’educació primària.

4.1 OBJECTIUS, CONTINGUTS i COMPETÈNCIES

La priorització d'objectius i continguts té en compte que els alumnes desenvolupin el

millor possible les competències bàsiques funcionals. Aquestes els facilitaran

tenir major seguretat i autonomia personal, augmentar la competència comunicativa

i les habilitats socials, millorar en les relacions personals, aprofitar els recursos del

seu entorn per a donar resposta a les seves necessitats, etc. Per tant, la següent

proposta de competències només és una orientació d’un mínim de competències que

s’intentaran treballar adaptades a les característiques de l’alumnat.

Totes les competències es treballen de manera transversal a tots els tallers que

treballem (taller de cuina, medi, lecto, hàbits i rutines i matemàtiques,...):

A) Competència en comunicació lingüística

- Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral, escrita o de forma alternativa

sempre que sigui possible.

- Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment, per escrit o de forma

alternativa.

- Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives.

- Expressar oralment o de forma alternativa missatges, pensaments, vivències,

emocions i opinions de manera senzilla.

- Conèixer el vocabulari bàsic necessari per relacionar-se amb l’administració.

- Augmentar el seu vocabulari tant a nivell expressiu com receptiu.

- Utilitzar el llenguatge escrit tant a nivell comprensiu com expressiu per actuar d’una

forma més autònoma dins del seu entorn.

- Ús alternatiu al llenguatge verbal com a mitjà de comunicació ( targetes,

mirada....).



B) Competència matemàtica

- Intentar tenir un sentit heurístic. (TALLER DE JOC)

- Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics de suma y resta

per comptar, situar-se a l’espai i organitzar.

- Mesurar del pas del temps, utilització del rellotge i calendari i interpretació d’

aquests.

- Utilització progressiva de diferents monedes i bitllets com a objecte d’ intercanvi en

les diferents situacions.

- Utilització de les principals mesures de longitud, capacitats i pes per resoldre

situacions de la vida quotidiana.

- Reconeixement en els objectes quotidiana de les formes geomètriques.

C) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

- Tenir consciència i control del propi cos.

- Identificar diferents classes d’ animals : domèstics , salvatges, aus, rèptils...

- Reconèixer els diferents aliments així com experimentar els seus tacte, sabor, olor...

- Valorar i respectar l'entorn més pròxim.

- Participar i gaudir en activitats artístiques dins i fora de l’escola, com a forma

d’expressió individual i col·lectiva desenvolupant progressivament la seva creativitat.

- Identificar els diferents material per fer experimentacions en les diferents activitats.

- Participar a les sessions d’expressió corporal com a forma d’ interacció amb

l'entorn.

- Conscienciar-se del seu cos i esquema corporal.

- Conèixer i diferenciar els diferents mitjans de transport i comunicació.

- Aprendre a reconèixer i classificar els residus de reciclatge.

- Assolir la màxima autonomia possible en la utilització dels diferents mitjans de

comunicació (premsa, vídeo, tv, ràdio, etc.).

D) Competència digital

- Conèixer les operacions bàsiques funcionals de l’ús dels ordinadors.

- Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC.

- Adoptar bons hàbits en la navegació per Internet.

- Conèixer els recursos bàsics de la xarxa que els permetin un millor accés al

coneixement i a la resolució de dubtes: diccionaris, fonts d’informació, etc.



E) Competència social i ciutadana

- Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els distints col·lectius, i en

particular entre homes i dones.

- Construir, acceptar i practicar normes de convivència.

- Intentar resoldre els conflictes amb actitud calmada i constructiva.

- Augmentar la capacitat d’empatia i l’actitud cap als altres.

- Treballar l'autocontrol davant situacions de negació.

F) Competència cultural i artística

- Mostrar interès per participar en la vida cultural de classe i del centre.

- Trobar fonts, formes i vies d’expressió personal.

- Adequar la utilització de recursos artístics d’expressió i representació per realitzar

produccions pròpies.

- Desenvolupar habilitats artístiques musicals i plàstiques.

- Conèixer i descriure els mitjans de comunicació social (ràdio, tele, telèfon, correu).

G) Competència per aprendre a aprendre

- Iniciar-se en el coneixement de les pròpies possibilitats, dificultats i mancances, del

que es pot fer sol o amb ajuda.

- Tenir confiança en sí mateix i perspectives d’èxit.

- Manifestar interès per aprendre i per la feina ben feta

- Desenvolupar estratègies que facilitin la comprensió, l’expressió, l’atenció, la

concentració, la memorització, el raonament i la motivació.

- Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina

- Aprendre de i amb els altres.

H) Autonomia i iniciativa personal

- Adquirir confiança en un mateix i autoestima.

- Afrontar problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica en la mesura de les

seves capacitats.

- Exercir el control emocional.

- Aprendre dels errors.

- Experimentar situacions quotidianes i tenir petites responsabilitats.

- Controlar l'ímpetu de desenvolupar les seves iniciatives aquí i ara.



- Coneixement i control de la sexualitat i del respecte cap a les persones de l'altre

sexe.

4.2 ADEQUACIÓ I SEQÜÈNCIA DELS OBJECTIUS

També en aquest cas, degut a les característiques especials d’aquest alumnat, els

objectius plantejats es treballaran al llarg de tota de seva escolarització. Ja que fins i

tot els objectius que es vagin consolidant s’han de seguir treballant per tal de no

oblidar-los i que puguin ser el màxim de funcionals sempre.

Els objectius que es prioritzaran seran:

- Millorar la seguretat, l’autocontrol i el coneixement de si mateix.

-Augmentar les capacitats d’esforç, atenció i concentració en l’activitat i en el treball.

- Millorar la capacitat d’organització personal: orientació espai-temporal, organització

del material i feines.

- Desenvolupar la capacitat de comprensió i expressió en situacions comunicatives

variades.

- Desenvolupar les capacitats expressives plàstiques i representatives en diferents

mitjans i amb diferents materials, tècniques i situacions.

- Millorar en el coneixement de l’entorn natural, social i cultural i aprendre a

interactuar i fer-ne ús d’aquest en diferents situacions.

4.3 SELECCIÓ I SEQÜÈNCIA DELS CONTINGUTS

El mateix passa amb els continguts, tot i que en aquest cas dependrà més de les

activitats o tallers que es puguin proposar a cada curs.

Els Continguts Bàsics de les Àrees Curriculars:

1.- Identitat i Autonomia Personal  Autonomia, organització, habilitats i

destreses. 

 El cos, imatge i percepció.

 Seguretat personal i autocontrol. 

 Expressió i comunicació corporal.

 Interacció personal. 

 Higiene personal i hàbits alimentaris.

 Tasques domèstiques.



2.- Coneixement de l’entorn.

 Exploració i manipulació del medi proper.

 Curiositat pel medi. ·

 Participació i convivència.

 Iniciació a la numeració, classificacions i comparacions.

 Coneixement d'oficis, professions i àmbit laboral.

3.- Comunicació i Representació.

 Comunicació i Llenguatge:

 Comprensió oral i expressió oral i/o alternativa.

 Escolta i comprensió de textos orals amb ajudes visuals.

 Artística: Elaboració de composicions artístiques amb diferents materials, eines

i tècniques.

4.4 PRINCIPIS PEDAGÒGICS I ACTIVITATS

Els principis psicopedagògics que fonamenten la nostra pràctica educativa es basen

amb el mètode TEACCH, eines Google (gmail, drive i classroom), llicència

digital “Smile and Learn”, racons i tallers. Basant-nos amb els següents eixos:

1.- Partir del desenvolupament global de l'alumne per permetre l'adequació als seus

necessitats educatives en tot el procés.

2.- Constructivisme: Possibilitar amb la nostra pràctica educativa aprenentatges

significatius, és a dir, hem de facilitar la construcció d'aprenentatges que tinguin un

significat i una funcionalitat pels alumnes, i que connectin amb els seus

coneixements i experiències prèvies.

3.- Motivació: Facilitar situacions d'aprenentatge que tinguin un sentit per als

alumnes amb la finalitat que puguin resultar més motivadores. S'ha de partir dels

seus interessos, crear-ne de nous i reforçar els seus esforços.

4.- Autonomia: Donar prioritat a la màxima autonomia de l'alumne tant en el seu

aspecte físic com cognitiu.

5.- Interacció: Afavorir la interacció entre els nostres alumnes i en funció de les seves

possibilitats.



L’enfocament didàctic de les activitats que es duen a terme a l’escola és

necessàriament globalitzat i fonamentat en la significativitat, a fi que els nous

coneixements siguin funcionals i aplicables. Això implica una programació

flexible, que es fonamenti en la gestió de les vivències, experiències, interessos i

coneixements previs dels infants, que doni cabuda als esdeveniments puntuals i

ocasionals, significatius per ells.

Tots els plantejaments educatius se fonamentaran en diversitat de processos

receptius (observació, escolta, anàlisi, reflexió) i productius (expressió,

experimentació, descoberta, creació, interpretació i valoració). Caldrà proporcionar

als infants una oferta variada i planificada d’oportunitats, materials adaptats als

diferents moments maduratius i espais de joc (heurístic, reglat, simbòlic, de taula…)

Les activitats seran variades, contextualitzades i significatives, en espais

diversificats o els tallers possibiliten les situacions enriquidores i educatives.

La diversitat de l’alumnat juntament amb les seves necessitats fa que sigui necessari

tenir un ampli ventall de recursos material i didàctics a disposició a l’aula o als

espais en els quals es treballarà. Seran importants tots aquells recursos didàctics que

aportin un reforç visual (imatges, pictogrames, fotos, objectes reals...). Aquests ens

ajudaran a introduir o consolidar nou vocabulari.

Un altre material important per a l’aula són tots aquells relacionats en treballar la

motricitat (encaixos, puzzles, construccions, enfilar, manipular, moldejar...), així com

també material per treballar el joc simbòlic.

4.5 AVALUACIÓ

L’avaluació es farà tenint en compte les característiques individuals de cada alumne, i

en base als objectius establerts tenint en compte que l'avaluació serà global,

contínua i formativa.

Un dels principals instruments d’avaluació serà l’observació i el registre continu i

sistemàtic, processual, dinàmic, contextualitzat i compartit entre tots els

docents i l’ATE que intervé en el grup.

L’observació i el registre permetrà confeccionar un informe trimestral amb

l’evolució dels continguts i objectius proposats al llarg del curs (avanços en els

continguts, actituds davant determinades activitats, canvis en estats d’ànim...).



5. RECURSOS MATERIALS

El material que tenim a l'aula UEECO va en funció de les possibilitats de

cada alumne, però intentam sempre que sigui el més normalitzat possible

encara que a vegades és difícil ja que cada un d'ells presenta un nivell

curricular diferent i el material a vegades és un poc infantil. Així i tot, per

aquest curs tenim:

- Fitxes, fotocòpies i material elaborat pel professorat de suport per a la

majoria de tallers i àrees.

- Contam amb ordinadors, tauletes, chromebooks, pissarra digital, estris de

cuina, jocs, etc. Tot està detallat a l'inventari del centre.

Enguany continuarem centralitzant totes les tasques telemàtiques en un sol

Classroom i dins d’aquest hi haurà tots els tallers que tenim. En aquest

classroom anirem penjant diferents tasques per tal d’anar agafant pràctica

amb aquesta eina, per si de cas ens tornessin a confinar. A més, en la

mesura del possible, anirem digitalitzant aquelles feines que anam fent a

l’aula en format paper per si de cas algun alumne/a ha d’estar a casa un o

més dies pel motiu que sigui i així podrà anar seguint el que fan la resta de

companys a classe. Com a novetat enguany hem adquirit una llicència

digital de la plataforma educativa “Smile and Learn” que ens ajudarà a

realitzar algunes tasques d’algun dels tallers i a més personalitzarà els

aprenentatges de cada alumne en funció del seu nivell curricular.

6. RECURSOS EXTERNS AL CENTRE

Al llarg del curs escolar aquesta aula UEECO comptarà amb l'ajuda de

diversos recursos externs per a atendre les necessitats dels alumnes:

● PRODIS: coordinacions puntuals per a la possible incorporació

d'alguns alumnes als seus tallers.

● Servei de Menors: coordinacions puntuals per parlar d'alguns

alumnes usuaris del servei.

● Serveis Socials Municipals.

● Serveis Socials altres municipis.

● Consell de Mallorca

● EADISOC

● ECLA



● PAS A PAS

● APROSCOM

● AMADIP

● Mater Misericordiae

● I d'altres entitats i associacions sempre que sigui necessari.

7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Una de les tasques del professorat de l’aula UEECO, és treballar amb

l’alumnat de l’aula directament, però una altra feina és treballar amb la

resta de l’alumnat i professorat del centre per tal de crear un clima

d’inclusió i normalització en la vida i escolarització de l’alumnat. Per aquesta

raó, s’intentarà participar sempre que sigui possible en els projectes o

activitats de centre, com puguin ser sortides de final de trimestre,

exposicions col·lectives, participació en diades, etc.

S'intentarà també dur a terme activitats grupals en la mesura de lo possible

amb altres cursos del centre en àrees com: EF, Plàstica, Música, Tutoria,

Tecnologia, etc.

Al llarg del curs està previst realitzar, si la normativa ens ho permet, una

sortida durant el primer i segon trimestre i dues al tercer trimestre per

treballar aspectes de l'entorn proper dels alumnes, només amb l’alumnat de

l’aula UEECO. Si enguany és possible voldríem realitzar les següents

sortides:

1r trimestre: - Acadèmia Rafel Nadal (Manacor)

2n trimestre: - El Ram (Palma)

3r trimestre: - Possible viatge a Menorca o Eivissa (pendent de confirmar)

- Hidropark / Aqualand/ Western Park / Marineland (pendent de

confirmar)


