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CONCRECIÓ CURRICULAR 

 
 

1. REFERÈNCIES NORMATIVES 

 
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa. 
 

 Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament 
orgànic dels instituts d’educació secundària. 

 
 Decret 121/2010, pel qual s’estableixen els drets i deures dels 

alumnes i les normes de convivència als centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. 

 
 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de 

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 
16/05/2015, núm. 73). Modificat pel Decret 26/2016, de 20 de maig, 
(BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016) 
 

 Ordre de la Consellera d’educació, cultura i universitats de 20 de 
maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’Educació 
Secundària Obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de 
maig de 2015). Modificada per l’Ordre del Conseller d’Educació i 
Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig de 
2016). 

 Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del 
batxillerat a les illes balears. Modificat pel Decret 30/2016, de 20 de 
maig (BOIB nu ́m. 64, de 21 de maig de 2016). 

 Ordre de la consellera d’Educacio ́, Cultura i Universitats de 20 de 
maig de 2015 per la qual es desplega el curri ́culum del batxillerat a 
les Illes Balears1 (BOIB nu ́m. 76 de 21 de maig de 2015. Modificada 
per l'Ordre del conseller d’Educacio ́ i Universitat de 23 de maig de 
2016.(BOIB nu ́m. 65 de 24 de maig de 2016). 

 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de 
juliol de 2014 (BOIB núm. 101, de 26 de juliol de 2014) per la qual es 
dicten les instruccions per a l’organització i el funcionament de la 
FPB del sistema educatiu a les Illes Balears. 
 

 Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments 
de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema 
integrat de formació professional de les Illes Balears. 
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2. OBJECTIUS CONCRECIÓ CURRICULAR 

 
Hem cregut convenient especificar quins són els objectius que ens han mogut a 
redactar la present concreció curricular, què perseguim amb la seva redacció. Al 
mateix temps, aquests sis punts ens ajudaran a valorar si la nostra feina és 
positiva i efectiva o si necessitam reconduir alguna de les nostres pràctiques 
habituals. 
 

1. Posar d’acord i per escrit les diverses pràctiques docents del centre. 
 
2. Establir un marc comú que defineixi les línies educatives del centre i 

que doni coherència i continuïtat a les programacions didàctiques que 
el composen. 

 
3. Adequar els objectius d’etapa i integrar-hi les competències clau. 

 
4. Elaborar un document que reculli les pautes d’actuació per facilitar i 

coordinar la tasca docent al professorat del centre. 
 

5. Participar en programes d’intercanvi, nacionals i internacionals, com 
a eina de motivació, formació i enriquiment, tant de l’alumnat com 
del professorat. 

 
6. Difondre i fer partícip de la CC a tota la comunitat educativa. 

 
   

3.  ELEMENTS DEL CURRÍCULUM: COMPETÈNCIES CLAU  I 
OBJECTIUS DE L’ESO 

 
3.1. COMPETÈNCIES CLAU 
 
D’acord amb el Decret 34/2015 de 15 de maig pel qual s’estableix el currículum 
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, les competències són les 
capacitats per aplicar de manera integrada els continguts propis de cada ensenyament i 
etapa educativa, amb la finalitat d’aconseguir la realització adequada d’activitats i la 
resolució eficaç de problemes complexos. 
 
El mateix Decret específica les competències clau que l’alumnat ha de treballar 
per assolir uns nivells adequats al final de l’etapa, i són les següents: 
 
a) Competència en comunicació lingüística (CCLI) 

 
Habilitat per usar el llenguatge com a instrument per a: 

o La comunicació oral i escrita 
o La comprensió de la realitat 
o La construcció del coneixement 
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o La regulació de conductes i emocions 
 

b) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia 
(CMCT) 

 
Habilitat per utilitzar els nombres i les operacions bàsiques, els símbols i 
les formes d’expressió i raonament matemàtic per : 

o Produir i interpretar informacions 
o Conèixer més sobre aspectes quantitatius i especials de la realitat 
o Resoldre problemes relacionats amb la vida diària i el món 

laboral. 
 

Habilitat per interactuar amb el món físic tant en els seus aspectes 
naturals com en els generats per l’acció humana de manera que: 

o Faciliti la comprensió de successos, 
o La predicció de conseqüències i la conservació i millora del medi 

natural 
o L’actuació de manera que es millorin les condicions de vida 

pròpia, de les altres persones i de tots els éssers vius. 
 

c) Competència digital (CD) 
 

Habilitat per: 
o Cercar, obtenir, usar i processar la informació de manera crítica i 

sistemàtica. 
o Transformar la informació en coneixement 
o Usar les TIC com a generadores i transmissores de coneixements i 

de comunicació. 
 

d) Competències socials i cíviques (CSC) 
 

Habilitat per: 
o Saber comunicar-se d’una manera constructiva en diferents 

entorns i mostrar tolerància. 
o Manifestar solidaritat i interés per resoldre problemes. 
o Participar de manera constructiva en les activitats de la 

comunitat. 
o Prendre decisions en els contextos local, nacional o europeu 

mitjançant l’exercici del vot. 
 

e) Consciència i expressions culturals (CEC) 
 

Habilitat per: 
o Apreciar i comprendre diferents manifestacions culturals i 

artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i 
considerar-les part del patrimoni cultural. 
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o Apreciar l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma 
creativa i expressar-se mitjançant codis artístics. 

o Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. 
 

f) Competència per aprendre a aprendre (CAA) 
 

Habilitat per: 
o Iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de 

manera autònoma 
o Desenvolupar-se davant les incerteses intentant cercar respostes i 

admetent diverses solucions davant un mateix problema. 
o Mostrar estratègies de planificació, resolució de tasques i 

d’avaluació del resultat i del procés que s’ha desenvolupat. 
 

g) Sentit d'iniciativa i espírit emprenedor (SIEE) 
 

Habilitat per: 
o Optar amb criteri propi i dur endavant les iniciatives necessàries 

per al desenvolupament de l’opció elegida fent-se responsable 
tant en l’àmbit personal com en el social o laboral 

o Mostrar capacitat d’anàlisi, planificació, organització i gestió. 
o Tenir capacitat d’adaptació al canvi i resolució de problemes. 
o Saber comunicar, presentar, representar i negociar. 
o Realitzar avaluació i autoavaluació. 

 
D’aquesta manera, la concreció dels currículums que realitzam els centres s’ha 
de dirigir a facilitar l’adquisició d’aquestes competències i la consecució dels 
objectius, concretats al punt següent. 
 
 
3.2.  ADEQUACIÓ DELS OBJECTIUS DE L’ESO I INTEGRACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES CLAU 
 
La concreció feta pel centre dels objectius generals de l’educació secundària 
obligatòria i la seva relació amb les competències clau queda reflectida de la 
següent manera: 
     

1. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat i correcció en català, castellà 
i almenys una llengua estrangera (competència en comunicació lingüística) . 

 
2. Conèixer i aplicar els mètodes científics per identificar els problemes en les diverses 

disciplines matemàtiques, científiques i tecnològiques, per a la seva resolució i presa de 
decisions (competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia/ 
competència digital). 

 



 8 

3. Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 
artístiques fent servir diversos mitjans d’expressió i representació (consciència i  
expressions culturals). 

 
4. Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts habituals i les noves tecnologies, i 

aplicar-la de forma autònoma, i transmetre-la als altres de forma organitzada i 
comprensible (Aprendre a aprendre / competència digital). 

 
5. Valorar sense prejudicis i rebutjant qualsevol discriminació, la diversitat de cultures i 

societats, especialment la cultura de les Illes Balears, coneixent la seva història, patrimoni 
artístic, entorn i la seva llengua (competències socials i cíviques). 

6. Assolir hàbits de treball continuats de forma individual i en equip, realitzant les tasques 
encomanades amb puntualitat, portant el material amb netedat i cura i mostrant 
coherència en la seva realització (aprendre a aprendre). 

7. Participar activament en el procés educatiu, tant a nivell d’aula com de centre, respectant 
el correcte funcionament de l’activitat educativa (aprendre a aprendre / sentit de la 
iniciativa i esperit emprenendor). 

8. Adquirir autonomia personal mitjançant el desenvolupament d’hàbits de cura i salut 
corporal adoptant una actitud responsable en front d’activitats i pràctiques que puguin 
perjudicar la salut individual i col·lectiva (sentit de la iniciativa i esperit emprenendor / 
competències socials i cíviques). 

 
 

4. CONTRIBUCIÓ DE  LES ÀREES O MATÈRIES A LES COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

4.1. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Adquisició ́ i ús adequat del llenguatge en general i especialment del 
llenguatge científic per descriure fets i fenòmens del món natural. 
- Lectura i comprensió ́ de textos que continguin informació general i 
especialment informació de caràcter científic 
- Elaboració ́ d’exposicions orals i escrites, argumentació de les idees durant 
debats, que siguin coherents i sintàcticament i lèxicament correctes a l’hora de 
fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis, argumentar proves, 

definir conceptes, etc.  
- Manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura a través de textos i llibres 
(tenim una opció de recuperació de matèries pendents a través de la lectura de 
llibres) relacionats amb la ciència. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Debats i reflexions 
-Comprendre, expressar oralment i redactar textos (treballs sobre els 
continguts) 
 
TECNOLOGIA 
 
- Descripció de raonaments i processos. 
-Escolta de les explicacions dels altres. 
- Adquirir expressió oral utilitzant adequadament vocabulari tecnològic. 
- Elaborar informes tècnics utilitzant terminologia adequada. 
 
MÚSICA 
 
-Interpretació de codis musicals i expressius de comunicació. 
-Reflexió sobre les normes que regeixen el llenguatge. 
-Exposicions orals individuals i en grup per presentar un tema determinat. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Llegir i utilitzar el llenguatge tècnic propi de la matèria tenint cura dels termes 
utilitzats. Reflexió sobre les normes que regeixen el llenguatge. 
-Potenciar l’hàbit lector amb recomanacions de texts i còmics. Exposicions orals 
individuals o en grup per presentar un tema determinat. 
 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Desenvolupament de les quatre habilitats lingüístiques bàsiques (comprendre, 
parlar, escriure i llegir) 
-Treball de les quatre propietats textuals (adequació, coherència, cohesió i 
correcció) 
 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Habilitat i destresa en l’ús de la llengua, tant oral com escrita. 
- Anàlisi de textos, escrits o orals, i expressió del que s’ha comprès en nous 
textos, diferenciant la seva tipologia i modalitat. 
- Reconeixement de les possibles intencions de l'emissor (fruit de les funcions 
lingüístiques), vinculades al tipus i modalitat textual del missatge emès. 
- Precisió i diversitat en l'ús del lèxic segons el context, en resposta a diferents 
estils i registres lingüístics. 
- Coneixement de les normes ortogràfiques com a part d'una expressió 
lingüística correcta. 
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LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- Comprendre i expressar en llengua estrangera diversos tipus de missatges 
orals i escrits, relacionats amb nosaltres mateixos i el nostre entorn físic i 
mental. 
- L'aprenentatge de qualsevol llengua estrangera comporta la millora en la 
llengua pròpia 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- L’alumnat recupera informació d’un text i la interpreta. 
- Es comunica oralment en treballs en grup i debats. 
- L’alumnat organitza la informació d’un text històric i reflexiona sobre la 
informació que li ofereix. 
- A partir de l’anàlisi de textos orals i escrits elabora presentacions escrites i 
orals de diferents tipus. 
- A partir de la informació dels texts, realitza una anàlisi utilitzant de manera  
apropiada el vocabulari específic i elabora teories i conclusions i participa en 
grups i debat. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
-Incorporació del llenguatge matemàtic a l’expressió habitual. 
- Generar preguntes, de forma raonada, de caire matemàtic i plantejar 
problemes amb el seu procés. 
- Escoltar, construir, expressar i contrastar les explicacions d’u mateix i dels 
altres per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Lectura de textos i enunciats de problemes o qüestions que proporciona als 
alumnes un vocabulari científic cada vegada més extens i fomenta la 
comprensió lectora. 
-Desenvolupament de les respostes a qüestions teòriques i pràctiques que 
incideix sobre l’expressió escrita, mentre que les exposicions de treballs i el 
debat milloren l’expressió oral. 
 
ECONOMIA 
 
- Lectura i comprensió de textos de les ciències socials: descripció, explicació, 
justificació, interpretació i argumentació, i vocabulari propi. 
- Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral. 
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LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Assimilar i comprendre millor, mitjançant l’estudi de les gramàtiques llatina i 
grega, la gramàtica de les llengües europees d’origen romànic i d’altres que, 
sense ser romàniques, comparteixen amb el llatí el caràcter flexiu. 
-Perfeccionar, a través de l’estudi de les llengües grega i llatina, l’expressió oral 
i escrita en la llengua materna i en les altres estudiades per l’alumne. 
-Ampliar el vocabulari i emprar-lo adequadament gràcies a l’estudi dels ètims 
grecs i llatins. 
-Recollir i processar la informació donada en un text escrit en llatí o grec, 
estructurar-la, expressar-la i traduir-la. 
-Valorar l’estudi lingüístic com un excel·lent mitjà per fomentar la capacitat 
analítica, la reflexió i els procediments cognitius fonamentals. 
-Respectar i apreciar la riquesa de totes les llengües, incloent-hi les antigues i les 
minoritàries. 
-Llegir i entendre els textos antics grecollatins com a font d’ensenyament i de 
transmissió de la nostra cultura occidental. 
  
FILOSOFIA 
 
-Debats i reflexions 
-Llegir i comprendre textos, expressar-se oralment i redactar textos i opinions 
pròpies. 
 
RELIGIÓ 
 
-Debatre i processar informació religiosa del nostre entorn. 
-Raonar afirmacions des del pensament religiós i cultural. 
 
 

4.2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Aplicació ́ del raonament matemàtic per a resoldre 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. 



 12 

- 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.  
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Tècniques i eines matemàtiques en contextos significatius d’ús: escales, taules, 
mesures, tractament de dades, representacions gràfiques, ús de models 
matemàtics.  
- Utilització d’aparells electrònics, descarrega de dades i la seva interpretació. 
 
TECNOLOGIA 
 
-Tècniques i eines matemàtiques en contextos significatius d’ús: escales, taules, 
mesures, tractament de dades, representacions gràfiques, ús de models 
matemàtics. 
-Sentit de la proporcionalitat i representació objectiva de formes. 
-Aplicació del pensament lògic. 
 
LLENGUA CASTELLANA 
 
- Aplicació dels principis del mètode científic de la Filologia a la reflexió 
lingüística i literària, especialment a l'hora d'interpretar textos. 
- Presa de decisions i formulació d'hipòtesis basades en proves i arguments 
textuals. 
- Anàlisi de les estructures morfològiques, sintàctiques i textuals com a 
entrenament per al raonament lògic (o lògic-matemàtic), amb la conseqüent 
aplicació sistematitzada d’aquest mateix, mitjançant un mètode rigorós. 
 
MÚSICA 
 
- Aplicació del pensament lògic. 
-Proporcions en la mètrica musical. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Donar operacions matema ̀tiques senzilles i “traduir-les” al dibuix.   
-Analitzar imatges (artístiques o de la natura) on es donen proporcions 
matemàtiques. -Cercar, analitzar-la i discriminar-la informació per resoldre 
problemes dins del context d'un treball o exercici.  
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-Percepció de l’espai físic mitjançant la geometria i la perspectiva. Representació 
simbòlica de la realitat. 
 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Saber comptar en català i escriure els números correctament (DUC) 
-Funcions i categories lingüístiques. 
-Elements que marquin ordre en un text (numerals: ordinals i cardinals). 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- La llengua estrangera ajuda a comprendre i resoldre situacions relacionades 
amb la vida quotidiana i laboral en els àmbits matemàtic i científic. 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- Realitza operacions senzilles (magnituds, proporcions, percentatges, taxes, 
escales...) 
- Representa gràficament la informació estadística i explicacions dels resultats. 
- Anàlisi dels resultats de les informacions numèriques i extracció de 
conclusions. 
- Compara i analitza dades de diferents fonts i aplicació d’aquests coneixements 
en altres àmbits i matèries. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
-Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 
utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. 
-Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes i 
comunicar-se amb el llenguatge matemàtic i poder enfrontar-se a situacions de 
la vida quotidiana. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Resolució de problemes que requereixen l’ús de la calculadora, equacions, 
notació científica, els canvis d’unitats, el càlcul vectorial i les altres eines de 
càlcul. 
-Interpretació de resultats de problemes o d’experiències, el treball 
experimental i la recerca d’arguments també fomenten la competència en 
ciència i tecnologia. 
 
ECONOMIA 
 
- Aplicar el raonament matemàtic per a descriure, interpretar i predir distints 
fenòmens en el seu context, a través de les àrees relatives als nombres: l’àlgebra, 
la geometria i l’estadística. 
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LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Adquirir, mitjançant l’aplicació dels coneixements morfològics i sintàctics per 
comprendre i traduir correctament un text, una destresa equivalent a la del 
pensament cientificomatemàtic aplicat a la resolució de problemes. 
-Comprendre una gran quantitat de termes científics i tecnològics gràcies a 
l’estudi del seu origen grec. 
-Propiciar una visió oberta, respectuosa i tolerant envers els resultats dels 
investigadors en tots els àmbits  a través de la descripció dels assoliments 
científics i filosòfics dels grecs. 
 
FILOSOFIA 
 
-Tècniques i eines matemàtiques en contextos significatius d’ús: escales, 
taules,mesures, tractament de dades, representacions gràfiques, ús de models 
matemàtics. 
-Utilització d’aparells electrònics, interpretació i reflexió de les dades 
descarregades. 
 
RELIGIÓ 
 
-Contrastar dades del fet religiós.  
-Construir  i expressar percentatges de dades històriques en relació a 
aconteixements religiosos. 
 
 

4.3.  COMPETÈNCIA DIGITAL 
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Ús segur i crític de les TIC per al treball científic. 
- Utilització ́ de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i 
intercanviar informació ́ relacionada amb la biologia i la geologia. 
- Utilització́ de les TIC perquè̀ puguin interactuar professorat i alumnat (aules 
virtuals, Moodle, blogs, etc.). 
- Desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació ́ de manera 
crítica considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové ́. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Recerca, comprensió, selecció i tractament de la informació. 
-Obtenció i tractament de dades (resumir, esquematitzar, triar idees principals). 
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TECNOLOGIA 
 
- Continguts de la matèria 
-Localització, processament, elaboració, emmagatzematge i presentació 
d’informació. 
-Simulació de processos tecnològics. 
- Obtenir destresa en el maneig de les tecnologies de la informació i presentació 
de dades. 
-Aplicació d’eines de recerca d’informació de manera adequada i segura. 
--Recerca, comprensió, selecció i tractament de la informació. 
- Anàlisi de la imatge i del so i dels seus missatges. 
 
MÚSICA 
 
- Recerca, comprensió i selecció de la informació. 
- Demostració de processos mitjançant l’ús de les TIC. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Utilitzar els mitjans tecnolo ̀gics per donar solucions plàstiques personals. 
-Recerca, comprensió i selecció de la informació. 
-Ús de programes de tractament de la imatge. 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Realització de vídeos i presentacions per a  les seves exposicions. 
-Ús del correu electrònic i del google drive per realitzar treballs. 
-Ús d’Internet per a la recerca d’informació per als treballs i ús dels correctors 
ortogràfics en xarxa. 
-Ús del programa PELC en línia per a la pràctica de l’ortografia. 
 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Ús dels recursos tecnològics (= aplicacions) per a la comunicació i la resolució 
de problemes. 
- Gestió, crítica i sistemàtica, de tota mena d'informació procedent de fonts 
virtuals per tal d'utilitzar-la en la creació de continguts (composició de textos 
escrits-orals, formals-informals). 
- Adquisició del llenguatge verbal i no verbal que conforma la informació, en 
particular dels llenguatges específics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i 
sonor). 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- Les llengües estrangeres utilitzen habitualment les tecnologies de la 
informació i la comunicació (televisió, internet, xarxes socials...) com a suport 
per a comprendre i produir textos orals i escrits. 
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CIÈNCIES SOCIALS 
 
- L’alumnat aconsegueix recollir informació de diverses fonts, en especial a la 
xarxa. 
- L’alumnat és capaç d’utilitzar processador de textos, eines per a presentacions, 
fulls de càlcul i tractament d’imatges. 
- L’alumnat pot utilitzar el correu electrònic. 
- Es fan recerques d’informació completes i s’analitza la informació trobada fins 
a ser capaç de valorar aquestes fonts. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
-Seleccionar i usar eines tecnològiques diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Emprar aplicacions informàtiques per tractar dades, elaborar informes, 
programes específics per fer simulacions o visualitzar determinats processos. 
-Ús d’Internet per obtenir informació. 
 
ECONOMIA 
 
- L’ús d’Internet i l’ús creatiu, crític i segur de les noves tecnologies de la 
informació. 
- Utilització de programes informàtics per a la producció de documents. 
- Actuar de forma crítica i responsable amb l’ús de les TIC. 
 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Desenvolupar tècniques i estratègies diverses per a accedir a la informació 
sobre qualsevol aspecte de la cultura clàssica. 
-Conèixer Internet i les possibilitats que ofereix per a aprofundir en els temes 
lingüístics i culturals estudiats a classe. 
-Conèixer i usar l’entorn Moodle. 
-Fomentar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació 
disponible. 
-Promoure l’ús de les TIC com a eines d’aprenentatge i de comunicació. 
 
FILOSOFIA 
 
-Recerca, comprensió, selecció i tractament de la informació. 
-Obtenció i tractament de dades (resumir, esquematitzar, triar idees principals) 
-Promoure una actitud crítica, reflexiva i responsable en la valoració i utilització 
de la informació disponible. 
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RELIGIÓ 
 
-Produir documents de forma crítica amb l’ús de les TIC. 
-Resumir, triar les idees principals i processament  de documents religiosos. 
 
 
4.4. APRENDRE A APRENDRE 
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Habilitat per organitzar el seu 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. 
- Adquisició ́ d’estratègies per planificar l’execució ́ d’una tasca, per supervisar-la 
i avaluar-la. 
- Desenvolupar i potenciar la curiositat de l’alumnat per aprendre i que aquest 
estigui basat en la percepció ́ que tenen de l’entorn.  
- Desenvolupar les tècniques de treball en equip i cooperatiu com a eines 
habituals, eficients i necessàries per al seu aprenentatge 
- L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Treball en equip i planificació del propi aprenentatge i de la pràctica esportiva. 
-Protocols d’indagació i planificació de processos utilitzables en altres 
aprenentatges. 
 
TECNOLOGIA 
 
-Consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals i manuals. 
-Estratègies de planificació i de valoració de respostes a un mateix problema. 
-Desenvolupament de l’autonomia personal en el anàlisis i resolució de 
processos 
tecnològics. 
 
MÚSICA 
 
-Experimentació amb tècniques a través de la organologia. 
-Exploració sensorial. 
-Reflexió sobre els processos de manipulació. 
-Protocols d’indagació i planificació de processos utilitzables en altres 
aprenentatges. 
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EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Protocols d’indagació i planificació de processos utilitzables en altres 
aprenentatges. - Prendre apunts a classe nets i complets, ampliar la informació ́ i 
saber posar-la en pra ̀ctica. 
-Projectes individuals i en grup amb diferents fases de treball (esbossos, 
desenvolupament, final). 
-Rúbriques, autocrítiques i argumentacions sobre el treball personal. 
 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Aprendre a partir de les crítiques valoratives dels companys, tant les positives 
com les negatives; aprendre dels errors propis i dels companys. 
-Realització, revisió i millora dels treballs del dia a dia. 
  
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Iniciativa i motivació per aprendre: autoavaluació i autocorrecció, participació 
activa, hàbits d'estudi, consulta de dubtes, inquietud pel coneixement (= 
curiositat), habilitat per obtenir informació, capacitat de planificació. 
- Adquisició i aplicació d'estratègies i estructures d'aprenentatge aplicables a 
altres àrees i contextos, que possibiliten l'aprenentatge individual i col·lectiu 
(resums, esquemes, mapes conceptuals ...) i milloren el pensament creatiu, 
crític, emocional, interdependent ... 
-Presa de consciència dels processos implicats en l'aprenentatge (= com 
s'aprèn); i especialment del que es sap i del que es desconeix, gràcies a un 
procés personal autoavaluatiu i metacognitiu. 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- L'aprenentatge d'una llengua estrangera ajuda l'alumnat a establir uns 
objectius i fixar les estratègies necessàries per a obtenir-los. 
- Ajuda a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge i trobar estratègies per 
millorar el seu rendiment. 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- Comprèn el significat dels marcadors textuals ( negretes, pics, títols i 
subtítols...) 
- Subratlla, classifica, esquematitza, resumeix, etc. 
- Es capaç de fer ús de les línies del temps i quadres cronològics per sintetitzar 
informació. 
- Completa mapes conceptuals i esquemes. 
- Treballa amb diferents fonts d’informació, elabora i comprèn quadres 
sinòptics. 
- Sap fer ús de tècniques per preparar una prova escrita. 
- Elabora diferents tipus de fitxes de continguts. 
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- Redacta textos descriptius, comparatius i analítics. 
- Unifica el llibre de text amb els apunts. 
- Elabora fitxes de llibres i pel·lícules. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
- Treballar en grup, de forma col·laborativa, per compartir, construir i planificar 
idees.  
- Realitzar activitats que fomenten l’autonomia i valoren l’aprenentatge 
personal. 

 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Disseny d’estratègies per plantejar un petit treball de recerca i la resolució de 
qüestions teoricopràctiques o de problemes que obliguen als alumnes a 
desenvolupar la creativitat, raonar sobre el procediment a seguir i a avaluar els 
resultats obtinguts.  
-Lectura de textos científics i la discussió de les idees que fomenten l’esperit 
crític i l’autonomia en l’aprenentatge. 
 
ECONOMIA 
 
- Fomentar l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del que pot 
fer un mateix o de les coses que pot fer amb l’ajuda dels altres. 
- Possibilitar emprendre projectes personals que poden ser aplicables a la 
realitat. 
 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Potenciar la consciència d’allò que un pot fer per si mateix i del que pot fer 
amb ajuda dels altres o de recursos. 
-Discernir entre el que se sap i el que cal aprendre. 
-Conèixer i exercitar les capacitats que permeten l’aprenentatge: atenció, 
concentració, memòria... 
-Desenvolupar les destreses d’autonomia, disciplina i reflexió. 
-Valorar  l’aprenentatge com a manera d’enriquiment personal. 
-Impulsar la perseverança en l’aprenentatge, administrant l’esforç. 
-Acceptar els errors i aprendre de i amb els altres. 
-Adquirir responsabilitat i compromís personal. 
 
FILOSOFIA 
 
-Consciència de les pròpies capacitats. 
-Habilitats socials. 
-Treball en equip. 
-Participació i argumentació. 
-Foment de les destreses d’autonomia, disciplina i reflexió. 
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-Assumpció de responsabilitat i compromís. 
 
RELIGIÓ 
 
-Supervisar i avaluar una tasca individual o en grup per assimilar nous 
coneixements i habilitats.  
-Reflexionar i buscar estratègies per millorar el rendiment individual i del grup. 
 
 

4.5. COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES 
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- 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.  
- Assumir i exercir un paper actiu com a ciutadans que sigui compatible amb els 
principis del desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.  
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Habilitats socials. 
-Compliment de normes i reglaments que regeixen activitats esportives 
col·lectives. 
- Utilització dels recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per 
comunicar-se amb els altres. 
- Utilització d’activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i 
integració comunitària. 
- Hàbits higiènics 
 
TECNOLOGIA 
 
-Acceptació d’altres punts de vista en la resolució de problemes. 
-Criteris per predir i prendre decisions 
-Actitud de tolerància i respecte davant de conflictes. 
- Analitzar la interacció històrica entre el desenvolupament tecnològic i el canvi 
socioeconòmic. 
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-Comprendre la necessitat de solidaritat i la interdependència social mitjançant 
tasques i funcions. 
 
MÚSICA 
 
-Treball cooperatiu d’ajuda entre iguals. 
-Estudi i reconeixement de la riquesa cultural i artística. 
-Debats ,opinions i reflexions. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Exercicis per reflexionar sobre la necessitat de la igualtat entre homes i dones, 
les diferents cultures, religions o ideologies polítiques. 
-Normes per la convivència positiva dins les aules.  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Fomentar els valors del respecte, l’esforç, la feina, la igualtat, la inclusió social, 
la tolerància, l’equitat, la coeducació... 
 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Valoració respectuosa de la llengua castellana com a vehicle de comunicació, 
així com de la diversitat lingüística de la qual forma part. 
- Comunicació constructiva i respectuosa, en particular per l'opinió dels altres, 
amb rebuig implícit als usos discriminatoris del llenguatge cap a altres llengües, 
sexes, nivells socials, cultures, etc. 
- Desenvolupament de la capacitat de diàleg amb els altres en situacions de 
convivència i treball, i especialment en la resolució de conflictes. 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- Les llengües estrangeres ajuden a comprendre la realitat social plural del 
nostre món. Molt especialment a conèixer, comprendre i acceptar realitats 
socials, cíviques i culturals diverses, sovent presents al nostre entorn. 
- Fomenten directament la competència intercultural. 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- Coneix i analitza les característiques i problemàtiques relacionades amb la 
població, les societats i l’espai urbà. 
- És capaç de fer una anàlisi de les característiques i problemàtiques 
relacionades amb l’organització de la societat dels dels punts de vista social, 
polític i econòmic. 
- És conscient de les desigualtats en el món actual, dels impactes en el medi 
natural de les activitats humanes i dels grans conflictes geopolítics, així com de 
la interrelació entre tots aquests temes. 
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-  L’alumnat és capaç de situar els fets en l’espai, domina un vocabulari bàsic de 
geografia física i humana i es situa a si mateix en el seu entorn. 
- Participa en debats en què s’expressin les idees pròpies i s’escoltin les dels 
altres. 
- Valora els interessos personals i els dels grups a l’hora de prendre decisions. 
- Fa una reflexió crítica sobre els conceptes de democràcia, llibertat, solidaritat, 
corresponsabilitat, participació i ciutadania, amb atenció especial als drets i 
deures de les persones (tant per entendre el passat com per analitzar el present). 
 
MATEMÀTIQUES 
 
- Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 
- Acceptar altres punts de vista en la resolució de problemes, tolerant altres 
plantejaments i resolucions. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Aprendre els problemes mediambientals actuals. 
-Conscienciar del efectes de la ciència amb el benestar social i el progrés i el 
compromís que hi té. 
-Realitzar debats constructius per a l’intercanvi d’idees antagòniques. 
 
ECONOMIA 
 
- Analitzar  l’impacte de les activitats productives i de consum, tant des del 
vessant social com del mediambiental. 
- Identificar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial. 
- Reconèixer les desigualtats socials i econòmiques que tenen lloc en els 
diversos territoris i societats. 
 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Interioritzar la política i el dret romans i entendre, sobretot, com han perviscut 
en els sistemes democràtics actuals. 
-Reflexionar sobre el model d’organització política que ens ha donat la Grècia 
clàssica, és a dir, la democràcia, juntament amb els valors ètics lligats a aquesta. 
-Conèixer les institucions i el mode de vida dels romans i dels grecs com a 
referent històric d’organització social. 
-Delimitar els 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 i per la 
cultura grecoromana. 
-Reaccionar críticament enfront de la discriminació per la pertinença a un grup 
social o ètnic determinat o per la diferència de sexes. 
-Fomentar la tolerància en el camp de les creences gràcies a l’estudi de la religió 
grecoromana i de les seves relacions amb altres religions contemporànies, 
especialment pel caràcter obert i no exclusivista que tenien els antics grecs i 
romans en aquestes qüestions. 
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-Valorar el passat grecoromà com una de les tradicions que més ha influït en la 
nostra cultura i societat europees. 
-Valorar el paper de Roma en la història de les Illes Balears, Espanya i Europa. 
 
FILOSOFIA 
 
-Habilitats per viure en societat i exercir al ciutadania democràtica. 
-Respecte pels principals valors universals en les posicions personals. 
-Afrontament dels conflictes a través del diàleg. 
-Generació d’un sentiment d’identitat compartida. 
-Fonaments i organització de les societats democràtiques. 
- Identificació dels drets i deures ciutadans 
-Valoració de diferents realitats socials i de les aportacions de diferents cultures. 
 
RELIGIÓ 
 
-Realitzar activitats per comprendre l´importància de la solidaritat i la 
generositat en el món actual. 
-Reflexionar l´importància del missatge de Jesús dins de la nostra societat 
actual.  
 
 

4.6. SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR 
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Desenvolupar projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i creativitat, 
planificant-los adequadament i aprenent dels errors. 
- Desenvolupar la creativitat, la innovació ́ i l’assumpció ́ de riscos en el treball 
diari, així ́ com l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb la finalitat 
d’assolir objectius. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Valoració de resultats. 
- Aplicació d’un pla de treball de millora i manteniment de la condició física 
individual amb relació a la salut. 
- Iniciativa en les activitats proposades, tant obligatòries com voluntàries. 
 
TECNOLOGIA 
 
-Creativitat, iniciativa, exploració de possibilitats. 
-Confiança en la pròpia capacitat per enfrontar-se a situacions incertes. 
-Autosuperació, perseverança i actitud positiva. 
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MÚSICA 
 
--Planificació i organització individual i col·lectiva de les activitats. 
-Tria de recursos 
-Exposicions individuals i en grup. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Posades en comú dels treballs on els alumnes analitzin el què han fet, com i a 
quines solucions han arribat.  
-Autoevaluacions de coneixements, procediments i actituds. 
-Treballs lliures per mesurar la iniciativa. 
-Treballs restringits per mesurar la creativitat.  
 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Realització de treballs a casa i a classe tant individuals com grupals.  
-Execució d’activitats diàries. 
 
 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Potenciació de l’interès i de les iniciatives personals / col·lectives, de manera 
creativa o innovadora, generant noves i divergents possibilitats a partir dels 
coneixements previs que es tenen sobre el tema. 
- Impuls de les responsabilitats que implica l'assignatura (compleix amb treballs 
i lectures trimestrals, estudia per als exàmens, fa bon ús de l'agenda, realitza 
activitats d'ampliació, participa a classe activament, etc.), amb capacitat de 
planificació, organització i gestió, en particular en feines de treball col·laboratiu 
en grup. 
- Aplicació individual / social dels principis de la comunicació: s'expressa en 
públic de forma coherent i adequada, per tal de presentar, representar, 
consensuar; i millora la capacitat crítica i el criteri propi a través de la 
comunicació (= comprensió i producció de textos). 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- Les llengües estrangeres ajuden a desenvolupar destreses bàsiques en el sentit 
de la iniciativa laboral i la comunicació real, amb activitats d'expressió i 
interacció oral i escrita. 
- Ajuden l'alumnat a aplicar conscientment les estratègies de comunicació. 
  
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- Planifica el treball. 
- Escull amb criteri propi i pren decisions. 
- Imagina projectes. 
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- Defensa arguments propis. 
- Posa en marxa projectes. 
- Participa en projectes d’altres. 
- Compara entre altres planificacions i escull la millor. 
- Planteja els seus projectes i assoleix objectius. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
-Expressar idees matemàtiques de diverses maneres i usar el canvi de 
representació com estratègia de treball. 
- Confiança en la pròpia capacitat per enfrontar-se a situacions incertes amb una 
actitud positiva. 
- Cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Investigar i experimentar en el laboratori, avaluar resultats, extreure 
conclusions i comunicar-ho als companys. 
 
ECONOMIA 
 
- Fomentar la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix, 
l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat 
d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions.  
- Promoure l’aprenentatge a partir dels errors, l’assumpció de riscos i de 
responsabilitats, el lideratge i la creativitat. 
 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Identificar i complir els objectius. 
-Fomentar l’autoestima i l’autocrítica. 
-Promoure la responsabilitat, la perseverança i el coneixement d’un mateix. 
-Valorar els errors com a font d’aprenentatge. 
-Impulsar l’esperit de superació. 
-Fomentar l’empatia. 
 
FILOSOFIA 
 
-Presa de decisions i assumpció de responsabilitats 
-Planificació i organització individual i col·lectiva de les activitats. 
-Valoració de resultats 
-Intercanvis comunicatius. 
-Diàleg, debat, participació, aproximació respectuosa a les diferències.  
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RELIGIÓ 
 
-Confiança i responsabilitat per la realització dels treballs i la defensa dels 
propis criteris i decisions.  
-Posar projectes en pràctica fomentant l´autocrítica i la perseverança.  
 
 

4.7. CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS 
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
- Coneixement del patrimoni natural, la dimensió ́ cultural de la ciència i 
l’aportació́ de les diferents cultures a l’evolució ́ del progrés de la humanitat. 
- Adquisició ́ de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic. 
- Apreciació ́ dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.           
- Valoració ́ de la importància de les persones que han fet possible l’evolució ́ del 
pensament científic com a part de la cultura. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
-Expressió d’idees o sentiments a través del cos i del moviment. 
-Reconeixement de manifestacions culturals de la motricitat humana (esports, 
jocs tradicionals, dansa…) 
 
TECNOLOGIA 
 
- Respecte a les diferents manifestacions culturals. 
-Desenvolupament de criteris en relació als productes culturals. 
 
MÚSICA 
 
--Continguts generals de la matèria 
-Coneixement dels diferents codis artístics i de les seves connexions. 
-Respecte a les diferents manifestacions musicals i culturals. 
-Desenvolupament de criteris en relació als productes i manifestacions 
culturals. 
 
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 
 
-Continguts generals de la matèria. Coneixements dels diferents codis artístics i 
les seves connexions. 
-Desenvolupament dels criteris en relació dels productes culturals. 
 -Exposicions, sortides a museus i visita d’altres esdeveniments arti ́stics (físics o 
virtualment). 
-Participació en fets arti ́stics com a concursos, trobades i/o fo ̀rums dins o fora 
del centre.  
-Analitzar anuncis publicitaris. 
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-Experimentar i investigar amb diversitat de te ̀cniques pla ̀stiques i visuals.  
 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
-Treball d’obres literàries, musicals, cinematogràfiques, dramàtiques… 
-Foment de la lectura i de la creació literària. 
-Coneixement d’autors locals. 
 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
- Lectura, comprensió, valoració i respecte per les obres artístiques del 
patrimoni, especialment per les literàries, com a producte cultural i / o 
intercultural, així com per als seus autors. 
- Cultiu del sentit estètic en tot tipus de presentacions, i expressió de sentiments 
i emocions mitjançant codis artístics. 
- Identificació de les característiques estètiques de la Història de la Literatura 
espanyola, especialment en obres literàries, sabent apreciar el contingut artístic 
d'un text literari de cada època. 
 
LLENGÜES ESTRANGERES 
 
- Les llengües estrangeres ajuden a prendre consciència que tota llengua 
comporta el coneixement d'una cultura associada. 
- Ajuden a valorar de la llibertat d'expressió i l'enriquiment que comporta el 
patrimoni cultural dels pobles. 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
- Desenvolupa el coneixement dels processos clau de la història. 
- Reconeix i valora la diversitat cultural dels pobles de la Terra. 
- S’informa, estudia i analitza i extreu conclusions sobre els processos i els 
personatges clau de la història de la humanitat. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
- Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per 
analitzar situacions de la vida actual. 
- Identificar les matemàtiques en situacions quotidianes properes. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
-Realitzar models creatius sobre l’estructura de la matèria. 
-Valorar les aportacions dels científics al desenvolupament i al nostre patrimoni 
cultural. 
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ECONOMIA 
 
- Conèixer trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat 
de les Illes Balears, espanyola, europea i del món. 
 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
-Conèixer i valorar la civilització grecoromana com l’origen de la nostra cultura 
en l’àmbit europeu, espanyol i balear. 
-Conèixer i valorar l’important patrimoni arqueològic i artístic romà al nostre 
país i a Europa. 
-Fomentar l’interès per la conservació del patrimoni. 
-Entendre els avenços romans com a precursors de formes de vida actuals. 
-Valorar  críticament les creacions artístiques inspirades en la cultura i la 
mitologia grecoromanes. 
-Interpretar la literatura posterior a la clàssica com a hereva de temes, arquetips, 
mites i tòpics grecs i llatins. 
-Fomentar l’interès per la lectura i valorar el caràcter estètic dels textos. 
 
FILOSOFIA 
 
-Coneixement i valoració del patrimoni cultural. 
-Interpretació de les obres d’art. 
-Respecte a les diferents manifestacions culturals. 
-Desenvolupament de criteris en relació als productes culturals. 
 
RELIGIÓ 
 
-Valoració del patrimoni religiós i la importància en la nostra cultura.  
-Respecte i coneixement de les diferents religions. 
 
 

5. ACORDS DE CENTRE SOBRE LES COMPETÈNCIES CLAU: 

 
 

5.1. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCLI) 
 
La competència lingüística és la competència bàsica que afecta totes les àrees 
del coneixement, ja que implica un domini de la llengua eficaç en contextos 
múltiples. Entenem per competència lingüística la capacitat que té l’alumnat per 
tal de poder llegir, entendre, escriure i parlar amb uns mínims de correcció, 
coherència, adequació y cohesió en una o més llengües. Per tal de considerar-se 
competent, s’han de complir les habilitats esmentades anteriorment, ja que 
formen part d’una summa d’elements: regulació de conductes i emocions, 
construcció del coneixement, comprensió de la realitat i, per últim, comunicació  
oral i escrita. 
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Coneixements 

1. Coneixement del 

funcionament de les  

llengües emprades en 

l’ensenyament i les 

seves normes d’ús per 

comprendre, expressar 

oralment i redactar 

textos propis de cada 

àrea amb 

adequació,coherència, 

cohesió i correcció. 

2. Reconeixement del 

vocabulari específic de 

les diferents matèries i 

de la importància de la 

diversitat de les 

llengües en el seu 

assoliment.  

3. Capacitat d’entendre 

i comentar els 

continguts propis de 

cada matèria (textos, 

gràfics, operacions 

matemàtiques...) 

4. Capacitat d’entendre 

i comentar les lectures i 

textos recomanats i/o 

obligatòries pels 

departaments.  

5. Conèixer diferents 

tipus de diccionaris 

(bilingües, tècnics, etc) 

6. Domini de 

l’estàndard general i/o 

del dialecte balear. 

7.Distinció parlada i 

Destreses 

1. Comprendre i crear 

diferents tipus de textos 

(tant orals com escrits) 

amb diverses intencions 

comunicatives i/o 

creatives.  

2. Llegir en veu alta amb 

soltesa i l’entonació i 

pronúncia adequades 

textos formals i 

informals. 

3. Ser capaç d’aplicar els 

models de presentació i 

desenvolupament de 

treballs escrits i les pautes 

per fer exposicions orals. 

4. Emprar correctament la 

terminologia específica 

de cada matèria.  

5. Usar indistintament 

diferents llengües de 

classe a l’hora de realitzar 

un projecte comú. 

6. Haver llegit les lectures 

selccionades  per l’institut 

(entre totes les àrees i en 

almenys tres llengües) i 

saber-ne demostrar la 

seva comprensió. 

7.  Ús rutinari de les TIC 

(internet, processador de 

textos, presentacions, 

correctors d’idiomes, 

diccionaris virtuals) i dels 

diccionaris. 

8. Ampliar el cabal lèxic a 

Actituds 

1. Mostrar interés per assolir 

autonomia en la llengua oral 

davant la classe, així com en 

la llengua escrita dels 

exercicis i treballs. 

2. Confiança en sí mateix per 

expressar-se en públic  i per 

escrit. 

3. Participar de forma activa 

en situacions comunicatives 

pròpies de l’àmbit acadèmic.  

 4. Actitud positiva envers el 

treball cooperatiu i d’equip. 

5. Saber escoltar i respectar 
les opinions d’altres. 

  

6. Mostrar interés per les 
diferents lectures 
proposades pels 
departaments didàctics.  

  

7. Aptitud per a usar les TIC 
de manera habitual en 
treballs i presentacions. 

 

8.Cooperació i ajut amb 
l’alumnat nouvingut a la 
classe. 
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 COORDINACIÓ ENTRE DEPARTAMENTS 

 

-Model de comentari de text. 

-Pautes generals d’exposició oral. 

-Llistats de termes específics de les diferents matèries. 

-Lectures obligatòries. 

-Guió de valoració de l’ortografia. 

-Ús de material actual: diaris, revistes, pel·lícules... 

-Models per a diferents tipus de textos funcionals: instàncies, actes, 

sol·licituds, reclamacions... 

 
5.2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIA BÀSICA 

EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CMCT) 
 
QUÉ SIGNIFICA TENIR ASSOLIDA LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA ? 
 
Un alumne direm que té assolida la competència matemàtica si té l’habilitat per 
fer servir els nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes 
d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus 
d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i 
espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida 
quotidiana i amb el mon laboral. 
 
Tots els continguts matemàtics són necessaris per a l’adquisició d’aquesta 
competència, però la competència matemàtica difícilment s’adquireix si no 

escrita entre el registre 

estàndard i el popular. 

partir de la lectura, la 

comprensió i expressió, 

aprofitant les semblances 

entre les diferents 

llengües  usades a 

l’institut. 
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s’orienta l’aprenentatge dels continguts de manera que es possibiliti la seva 
utilització fora de les classes de matemàtiques (utilització conjunta de les 
matemàtiques amb continguts d’altres àrees del currículum o en situacions de 
la vida quotidiana). Aquesta afirmació justifica el caràcter instrumental de les 
matemàtiques i reconeix la presencia que tenen en les altres àrees del 
currículum. 
 
 

Coneixements Destreses Actituds 

 
1. Coneixement i maneig 

dels diferents tipus de 
nombres i les seves 
operacions bàsiques 

 
2. Coneixement i maneig 

dels diferents elements 
matemàtics: equacions, 
sistema mètric 
decimal, mesura, 
proporcions, tants per 
cent. 

 
3. Maneig de les formes i 

els continguts 
geomètrics per ampliar 
el coneixement sobre 
aspectes espacials de la 
realitat. 

 
4. Maneig dels 

procediments 
matemàtics (inductiu-
deductiu) per resoldre 
situacions pràctiques 
quotidianes. 

 
5. Integració del 

coneixement 
matemàtic amb altres 
tipus de coneixements 
per donar resposta a 
situacions quotidianes. 

 
6. Coneixement dels 

processos de 
raonament matemàtic 

 
1. Operar amb els 

diferents tipus de 
nombres. 

 
2. Operar amb 

símbols matemàtics 
i saber resoldre 
equacions. 

 
3. Aplicar elements de 

mesura i proporció 
per solucionar 
problemes. 

 
4. Conèixer el SMD i 

saber fer canvis 
d’unitats. 

 
5. Calcular i 

interpretar 
percentatges. 

 
6. Aplicar els diferents 

elements i 
processos 
matemàtics en 
qualsevol tipus de 
situació quotidiana. 

 
7. Produir, comparar i 

analitzar 
informacions fent 
servir elements 
matemàtics. 

 
8. Aplicar els 

coneixements 

 
1. Valoració i gust per la 

precisió. 
 
2. Actitud favorable pel 

raonament lògic. 
 
3. Predisposició a 

aprendre de les 
errades comeses. 

 
4. Actitud favorable al 

treball en grup i 
d’investigació. 

 
5. Reconeixement de la 

funcionalitat de les 
matemàtiques 
valorant aquesta 
ciència com una 
potent eina de 
resolució de 
problemes. 
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per produir, 
interpretar i analitzar 
informacions. 

 
7. Reconeixement de 

gràfics per sintetitzar i 
valorar informació. 

 
8. Ús de l’estadística com 

a eina de tractament i 
anàlisi d’informació. 

 
9. Incorporació del 

llenguatge matemàtic 
a l’expressió habitual i 
l’adequada precisió en 
el seu ús. 

 
10. Utilització positiva 

dels errors comesos. 
 

matemàtics per 
resoldre situacions 
plantejades en 
altres àrees del 
currículum. 

 
9. Seguir cadenes 

argumentals 
identificant les 
idees bàsiques i la 
validesa dels 
raonaments. 

 
10. Fer servir el 

llenguatge 
matemàtic amb 
precisió. 

 
11. Analitzar els errors 

comesos per 
aprendre d’ells. 

 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

Són aquelles que proporcionen un apropament al món físic i a la interacció 
responsable amb ell des d’accions, tant individuals com col·lectives, orientades 
a la conservació i millora del medi natural, decisives per a la protecció i 
manteniment de la qualitat de vida i el progrés dels pobles. Aquestes 
competències contribueixen al desenvolupament del pensament científic, doncs 
inclouen l’aplicació dels mètodes propis de la racionalitat científica i les 
destreses tecnològiques, que condueixen a l’adquisició de coneixements, la 
contrastació d’idees i l’aplicació dels descobriments al benestar social 

 
Coneixements Destreses Actituds 

 
1.Coneixement de 

l’espai natural i de 
l’acció humana sobre 
aquest. 

2- Coneixement dels 
beneficis i dels riscos 
per a la salut de 
determinats hàbits de 

 
1-Utilitzar de forma 
responsable i racional 
els recursos naturals. 

2.-Adoptar actituds 
favorables per al 
manteniment d’una 
vida física i mental 
saludable. 

 
1.1-Actitud positiva per 
millorar la conservació dels 
recursos naturals. 

1.2-Valorar la biodiversitat. 

2.-Valorar positivament el 
tenir una bona salut.  

3.1-Valorar el coneixement 
científic front a altres formes 
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vida. 

3-Coneixement dels 
conceptes bàsic que 
permeten l’anàlisi de 
fenòmens dels 
diferents camps 
científics. 

4-Coneixement de 
magnituds físiques 
elementals, substàncies i 
els seus canvis i els 
efectes que poden 
produir. 

5-  Coneixement d’eines 
i  materials, 
instal·lacions tècniques, 
l’electrònica analògica i 
digital, les tecnologies 
de la comunicació, els 
sistemes de control i 
robòtica i els sistemes 
neumàtics i hidràulics. 

6- Conèixer materials, 
processos i objectes 
tecnològics que faciliten 
la capacitat d’actuar en 
un entorn tecnificat que 
millora la nostra qualitat 
de vida. 

3.1-Localitzar, obtenir, 
analitzar i representar 
informació qualitativa i 
quantitativa. 

3.2-Plantejar hipòtesis i 
dissenyar maneres de 
contrastar-les. 

3.3- Interpretar la 
informació que es rep 
per predir i prendre 
decisions amb 
autonomia i iniciativa 
personal. 

3.4-Utilitzar models. 

4.- Utilitzar amb 
fluïdesa les unitats de 
magnituds físiques com 
la longitud, el temps, la 
temperatura,... 

5-Connectar sabers i 
coneixements científics 
relatius a la física, la 
química, la biologia, la 
geologia, les 
matemàtiques i la 
tecnologia. 

6-Desenvolupar 
objectes, sistemes o 
entorns que donen 
solució a problemes o 
necessitats. 

de coneixement. 

3.2-Gust pel treball en equip 
i respecte cap a les diferents 
opinions. 

3.3-Visió positiva de les 
pròpies errades.  

4.1- Valorar la importància 
d’un ús correcte de les 
magnituds físiques en la 
vida quotidiana. 

5-Desenvolupar judicis 
crítics sobre els fets científics 
i tecnològics. 

6- Tenir en compte els 
criteris ètics associats a la 
ciència i a la tecnologia. 

 

 
 

5.3. COMPETÈNCIA DIGITAL (CD) 
 
És aquella que implica l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb el treball, la 
feina, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la 
societat. 
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Coneixements Destreses Actituds 

1.Recerca d'informació 
provenint de diferents 
fonts ( escrits, digitals, 
visuals, xarxa 
d'Internet.) 
 

2. Selecció de la 
informació   ajustada a 
uns objectius fitxats. 
 

3. Tractament de la 
informació (resumir, 
esquematitzar, triar 
idees principals). 
 

4.Ser capaç de fer servir 
processadors de textos, 
full de càlcul, base de 
dades, editors de 
diapositives, etc, com a 
eina de treball. 
 

5.Comprendre 
informació que inclou 
elements científics o 
tècnics ( quantitats, 
mesures, percentatges, 
gràfics, mapes). 
 
6.Familiaritzar als 
alumnes amb les 
tecnologies existents i 
potenciar el seu ús. 
 
7. Integrar la 
informació obtinguda 
amb els coneixements 
previs per generar nous 
coneixements. 
 
8.Ús de les TIC per a la 
realització de feines i 
processos de 
comunicació. 
 

1.Saber cercar i seleccionar 
informació de diferents 
fonts. 
 
2.Analitzar de manera 
crítica i reflexiva tota la 
informació. 
 
3.Integrar la informació en 
els esquemes previs de 
coneixements. 
 
4.Saber utilitzar les TIC com 
a eina de treball i 
comunicació. 

1.Actitud positiva i de 
curiositat  davant les 
noves tecnologies. 
 
2.Consciencia del 
problema d'una 
utilització excessiva dels 
TIC. 
 
3.Actitud crítica davant 
la informació a la que es 
pot accedir mitjançant 
els TIC. 
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5.4. COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES (CSC) 

Aquesta competència suposa comprendre la realitat social en què es viu, 
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i 
pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, 
contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud 
constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i 
obligacions cívics. Aquesta competència fa possible comprendre la realitat 
social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en 
una societat plural, així com comprometre's a contribuir en la seva millora. 
Integra coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre 
decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-
se de les eleccions i decisions adoptades. Entre les habilitats que tenen relació 
amb aquesta competència destaquen: conèixer-se i valorar-se; saber comunicar-
se en distints contextos; expressar les pròpies idees i escoltar les alienes; ser 
capaç de posar-se en lloc d'altri; prendre decisions en els distints nivells de la 
vida comunitària; valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre 
els diferents col·lectius, en particular, entre homes i dones; practicar el diàleg i 
la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en 
l'àmbit individual com en el social. 

 

Coneixements  Destreses  Actituds  

 
1.Comprendre millor 
la societat en èpoques 
passades, la seva 
evolució fins al món 
actual. 
 
2.Comprendre 
l’aportació que les 
diferents cultures han 
fet a l’evolució i al 
progrés de la 
humanitat. 
 
3.Entendre els trets de 
les societats actuals, la 
seva pluralitat i el seu 
caràcter canviant. 

 
4.Respectar i assumir 
la diversitat cultural i 

 
1.Reflexionar sobre els fets i els 
problemes socials i històrics de 
forma global i crítica. 
 
2.Realitzar raonaments crítics 
sobre  situacions reals i dialogar 
per millorar col·lectivament la 
comprensió de la realitat. 
 
3.Valorar les diferències i a la 
vegada reconèixer la igualtat de 
drets entre diferents cultures i 
col·lectius, i en particular entre 
homes i dones. 

 
4.Practicar el diàleg i la 
negociació per arribar a acords 
com a forma de resoldre els 
conflictes, tant en l’àmbit 
personal com en el social. 

 
1.Consciència de l’existència 
de distintes perspectives per 
analitzar la realitat històrica i 
social del món, la seva 
evolució, les seves fites i els 
seus problemes. 
 
2.Sentiment de ciutadania 
global compatible amb la 
identitat local. 
 
3.Exercici d’una ciutadania 
activa i integradora mostrant 
un comportament coherent 
amb els valors democràtics. 
 
4.Consciència dels propis 
pensaments, valors, 
sentiments i accions i el seu 
control. 
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lingüística com una 
riquesa personal i 
col·lectiva.  
 
5.Conèixer els valors 
de l’entorn per crear 
un sistema de valors 
propi. 
 
6.Respectar principis 
o valors universals en 
les posicions 
personals. 
 
7.Conèixer i 
comprendre els valors 
en què es basen els 
estats i les societats 
democràtiques, els 
seus fonaments, les 
maneres d’organitzar-
se i el seu 
funcionament. 
 
8.Exercir la ciutadania 
activa. 
 
9.Acceptació de les 
idees dels companys i 
de les diferents 
estratègies emprades 
en la resolució d’un 
problema. 
 
 
10.Acceptació dels 
errors comesos en la 
resolució d’un 
problema.  
 
11.Identificació i 
valoració dels 
recursos naturals, 
patrimonials, artístics 
i culturals. 
 
12.Reconèixer el 

 
5.Prendre decisions amb 
autonomia i usant el sistema de 
valors del marc social i cultural 
propi. 
 
6.Participar en la vida del centre 
com exercici d’una ciutadania 
activa en les diferents 
comunitats de pertinença 
(família, escola, barri...).  
 
7.Respectar i valorar els diferents 
punts de vista a l’hora de 
resoldre un problema. 
 
8.Saber comunicar-se en distints 
contextos, expressar les idees 
pròpies i escoltar les dels altres. 
 
9.Fer servir els errors comesos 
com a eina de reflexió. 
 
10.Localitzar, en l’espai i el 
temps, les manifestacions 
artístiques i culturals més 
representatives.  
 
11.Valorar les possibilitats que 
ens ofereix el medi ambient. 
 
12.Analitzar els missatges 
publicitaris tant a nivell estètic 
com conceptual. 
 
 
 

 

 
5.Actitud constructiva, 
solidària i responsable enfront 
del compliment dels deures i 
les obligacions cíviques. 
 
6.Responsabilitzar-se de les 
eleccions i les decisions 
adoptades. 
 
7.Hàbits d’ordre, puntualitat i 
responsabilitat en el treball 
així com també de coordinació 
i treball en equip. 

 
8.Gust pel diàleg com a eina 
per resoldre situacions 
problemàtiques. 
 
9.Visió constructiva de l’error. 
 
10.Valoració de la necessitat 
de donar conèixer i tenir cura 
del patrimoni artístic i cultural 
de les societats. 
 
11.Presa de consciència de la 
necessitat de preservar el medi 
ambient.  
 
 
12.Reflexionar sobre el paper 
de la publicitat i els mitjans de 
comunicació. 
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poder que exerceixen 
a nivell social les 
estratègies 
publicitàries. 

 
 

5.5. CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS (CEC) 
 

Aquesta competència es refereix a l’ús d’aquells recursos de l’expressió i 
representació que faciliten la realització de les creacions individuals i socials; el 
coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques i 
l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art i d’altres manifestacions culturals; 
l’aplicació d’habilitats de pensament divergent i de treball col·laboratiu; una 
actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i 
culturals; el desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora, i, 
finalment, un interès a participar en la vida cultural i per contribuir a la 
conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat com de 
les altres comunitats i cultures, de manera especial aquelles a les quals 
pertanyen persones de l’entorn del centre educatiu. 
 

Coneixements Destreses Actituds 

1. Coneixement de  
tècniques, recursos, 
convencionalismes dels 
principals  llenguatges 
artístics. 

1. Expressar, comunicar 
idees, experiències i 
sentiments  a través de 
diferents mitjans artístics 
com la música, la 
literatura, les arts visuals 
i escèniques i arts 
tradicionals populars 
amb imaginació i 
creativitat. 
2. Utilitzar      tècniques 
recursos 
convencionalismes propis 
dels diferents           codis 
artístics. 
3. Produir missatges que 
utilitzen codis artístics, 
científics i tècnics.  
4. Aplicar habilitats de 
pensament i de treball 
col·laboratiu. 

1. Confiança en sí 
mateix. 
2. Voluntat per superar 
els obstacles i per 
afrontar nous reptes 
d'aprenentatge. 
3. Actituds de reflexió 
crítica i autonomia. 
4. Esforç , iniciativa i 
responsabilitat. 
5. Desig de cultivar la 
pròpia capacitat estètica 
i  creadora 
 

2.Coneixement de les 
obres i manifestacions 
més destacades del 

5. Elaborar judicis i 
criteris personals amb 
argumentacions  lògiques 

6. Apreciar i valorar el 
patrimoni lingüístic, 
històric, artístic cultural 
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patrimoni cultural. 
 

i raonades i amb una 
terminologia apropiada 
(a través de la seva 
investigació, contacte 
directe, l’estudi, la pròpia 
pràctica i l'expressió). 
6. Ser capaç de crear i 
interpretar produccions 
artístiques amb un 
contingut comunicatiu i 
buscar paral·lelismes 
entre obres d’èpoques i 
estils diversos (realitzar 
textos,  treballs 
monogràfics amb 
continguts de caire 
artístic, exposicions orals, 
treballs en grup...).  

i ambiental present i 
passat. 
7. Fomentar la 
consciència de 
pertànyer a la 
comunitat de les illes 
Balears i contribuir al 
coneixement i la 
valoració del seu 
patrimoni. 
8.Contribuir activament 
a la conservació, 
divulgació, millora 
d'aquest patrimoni.  
 

3.  Identificació de les 
relacions existents entre 
les manifestacions 
culturals i la societat 
actual. 
 

7.  Identificar les relacions 
existents entre les 
manifestacions artístiques 
i culturals al llarg de la 
història de la humanitat i 
la transferència que han 
tingut a la societat actual. 
8. Saber crear 
representacions i anàlisis 
de la realitat amb 
paraules, amb el propi 
cos i amb tota mena de 
materials, suports i eines 
tecnològiques. 
9. Posar en joc habilitats 
de pensament divergent i 
convergent: elaborar 
idees i regular sentiments 
propis i aliens; trobar 
fonts, formes i vies de 
comprensió i expressió, 
 10. Planifica, avaluar i 
ajustar els processos 
creatius necessaris per 
aconseguir uns resultats, 
ja sigui en l’àmbit 
personal com en 
l’acadèmic. 

9.Respectar tot fet 
cultural i artístic, 
acceptant criteris i 
gustos diferents dels 
propis. 
 

4. Conciència de 11. Analitzar el concepte 10.Valoració de la 
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l'evolució del pensament i 
de les corrents estètiques, 
les modes i els gustos. 
 

d’estètica de l’ésser humà 
al llarg de la història i 
entendre  l’evolució de 
les corrents estètiques, les 
modes i els gustos. 

riquesa que ens 
ofereixen les diferents 
corrents estètiques, les 
modes i els gustos. 

5. Importància que els 
factors estètics tenen en la 
vida quotidiana de les 
persones i les societats. 
  

12. Desenvolupar la 
percepció, la sensibilitat i 
el sentit estètic per poder 
comprendre, valorar, 
emocionar-se i gaudir de 
les diferents 
manifestacions artístiques 
que estan al seu abast. 
 

11. Aprendre a valorar 
positivament el 
concepte de l’estètica 
propi i el dels demés i 
tot allò que l’envolta. 

 
 

5.6. COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE (CAA) 

Aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per a conduir el propi 
aprenentatge. Per desenvolupar aquesta competència cal ser conscient del que 
se sap i del que cal aprendre, de com s’aprèn, i de com es gestionen i controlen 
de forma eficaç els processos d’aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a 
satisfer objectius personals. També requereix conèixer les pròpies potencialitats 
i carències, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per 
superar les segones des d’una expectativa d’èxit, augmentant progressivament 
la seguretat per afrontar nous reptes d’aprenentatge. 

 

Coneixements  Destreses  Actituds  

 
1.Reconèixement de les 
pròpies capacitats i 
carències aprofitant les 
primeres i superant les 
segones. 

 
 

 
2. Comprensió dels 
processos bàsics 
d’aprenentatge. 
 
3. Coneixement de les 
capacitats que permeten 
l’aprenentatge: atenció, 
concentració, memòria... 
 

 
1.Utilitzar tècniques 
d’estudi (lectura 
comprensiva, idees 
principals i secundàries, 
subratllat, esquemes, 
esquemes gràfics, guions, 
murals...), 
2.T.d’observació (atenció, 
descripció detalls,....)   
 
3. Registre d’informació 
(buscar informació, 
comprendre-la, interpretar-
la, organitzar-la a través de : 
arxiu d’imatges, reculls, 
fórmules, mapes 
conceptuals...) 

 
1.Valorar les capacitats 
que prenen part en 
l’aprenentatge( 
motivació, bona 
predisposició, receptivitat, 
valorar el benefici que ens 
aporta un mètode de 
treball ordenat,     clar, 
sistemàtic i adequat a la 
tasca ; dóna seguretat, ...) 

 
2.Sentiment de 
competència i de 
confiança  personal, 
autoimatge positiva. 
 
3.Confiança en sí 
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4. Consciència del que se 
sap i del que cal aprendre. 
 
5. Consciència d’allò que 
un pot fer per si mateix i 
del que pot fer amb ajuda 
dels altres o de recursos. 
 
6.Autonomia en 
l’aprenentatge. 
Organització i planificació 
dels aprenentatges i de la 
pròpia feina 
 

 
- 4. Desenvolupar 

estratègies que fomentin 
les capacitats d’atenció, 
concentració,: foment de 
lectura, fer preguntes 
clau, obertes, 
descontextualitzar, fer 
comparacions inusuals, 
potenciar el pensament 
divergent, provocar la 
curiositat, fer cops d’efecte, 
emprar recursos visuals.  
 
5. Emprar processos i 
estratègies necessàries per 
desenvolupar les pròpies 
possibilitats: 
· Usar diferents recursos  i 
fonts d’informació 
(audiovisial, escrita, 
gràfica,...)   
· Treballar de manera 
cooperativa i per 
projectes, fer exposicions 
orals, taules rodones,... 
· Resoldre problemes, 
anàlisi de casos, reflexió i 
participació activa 
(potenciar deshinibir-se, 
expressar, posar en comú, 
respectar opinions 
diverses,...) 

 
6.Emprar autoavaluació i 
coavaluació 
d’aprenentatges, 
procediments i actituds i 
reflexionar sobre possibles 
millores. 
 
7.Gestionar  el propi 
procés d’aprenentatge 
tant dins l’aula com a 
casa: agenda, horari, 
distribució del temps per 
deures,... a classe una 

mateix. 
 
4.Voluntat per superar 
els obstacles i per 
afrontar nous reptes 
d’aprenentatge. 
 
5.Actituds de reflexió i 
autonomia. 
 
6.Actitud, d’esforç, 
perseverant, de 
responsabilitat i 
d’acceptació dels altres. 
 
7.Acceptar  i superar 
l’error com a part de 
l’aprenentatge. 
 
8.Gaudir i interès per 
aprendre. 
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estructura clara amb temps 
per aclarir dubtes,  per 
iniciar tasques, per ajudar 
en el procés, crear un bon 
clima... 

 
 

5.7. SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR (SIEE) 
 
Aquesta competència implica adquirir habilitat per: 
 
• Optar amb criteri propi i dur endavant les iniciatives necessàries per al 
desenvolupament de l’opció elegida fent-se responsable tant en l’àmbit 
personal com en el social o laboral. 
 
• Capacitat de transformar les idees en actes. És a dir suposa ser capaç 
d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals 
o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. 
 
 

 Coneixements  Destreses  Actituds  

1.Ser conscient de la 
necessitat d’assumir 
responsabilitats, actuar 
amb creativitat,  
perseverança i de 
demorar la necessitat de 
satisfacció immediata. 

2.Conèixer les fases de 
desenvolupament d’un 
projecte: Identificar    els 
objectius, planificar, 
prendre decisions, actuar, 
avaluar el que s’ha fet i 
autoavaluar-se, extreure 
conclusions i valorar les 
possibilitats de millora. 

3.Ser capaç de crear, 
emprendre, desenvolupar 
i avaluar accions o 
projectes individuals o 
col·lectius amb iniciativa 
pròpia i/o col·lectiva 

1.Escollir amb criteri 
propi, desenvolupar les 
opcions i els plans 
personals i 
responsabilitzar-se’n, 
tant en l’àmbit personal, 
com en el social i laboral. 
 
2.Portar a terme les 
diferents tasques: 
identificant els objectius, 
planificant i reflexionant 
al llarg del procés per a 
prendre les decisions 
més adients (avaluar, 
elaborar, aprendre dels 
errors i reelaborar...), 
essent conscients de les 
pròpies possibilitats i 
limitacions.  
 
3.Imaginar, emprendre i 
avaluar projectes 
individuals o col·lectius 
amb creativitat, 

1.Autoestima, creativitat, 
autocrítica i control 
emocional 

 
2.Responsabilitat, 
perseverança i 
coneixement d’un mateix 
 
3.Actitud positiva front 
als canvis i la innovació. 
Entendre aquests canvis 
com a oportunitats, amb 
capacitat d’adaptar-s’hi 
de manera crítica i 
constructiva. 
 
 4.Valoració dels errors 
com a font 
d’aprenentatge. 
 
5.Valoració de la 
capacitat d’escollir, de 
calcular i  d’assumir 
riscos i d’afrontar 
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4.Aprendre a relacionar-
se, cooperar i treballar en 
equip de manera 
cooperativa i flexible. 
Saber liderar projectes 
 
5.Ser capaç d’extrapolar 
els coneixements 
adquirits per enfrontar-se 
als reptes que planteja la 
societat. 
  

confiança, 
responsabilitat i sentit 
crític 

4.Relacionar-se i treballar 
en equip. Saber posar-se 
en el lloc de l’altre,  
comunicar als altres les 
pròpies idees i decisions 
així com escoltar i 
valorar les idees dels 
altres. 

5.Participar en activitats 
significatives i funcionals 
per posar en marxa 
capacitats i processos 
tant dins com fora de 
l’aula.  

 
6.Valorar tasques, 
situacions, dificultats en 
la seva justa mesura 

problemes. 
 
6.Manteniment de la 
motivació per arribar a 
l’èxit en les tasques. 
Esperit de superació  
 
7.Valorar l’empatia com a 
factor necessari per 
aprendre d’un mateix i 
de/amb els altres. 
 
8.Capacitat per gestionar 
els propis conflictes i amb 
els altres i buscar 
solucions raonables, 
preparant- se per afrontar 
altres tipus de conflictes. 

 
 
 

6. METODOLOGIA 

 
6.1. INTRODUCCIÓ 
 
 En començar a pensar quin tipus de metodologia pot ser efectiva per al 
nostre alumnat haurem de tenir presents tres tipus de variables que influeixen 
en la manera d’interpretar la realitat dels nostres alumnes i que condicionen les 
seves actuacions:  
 

- El context social: formam part d’una societat hedonista, on primen els 
béns i les actituds culturals passives front a una valoració molt minsa 
de la meta a la qual poden accedir els nostres estudiants (el títol): 
vivim a una zona turística, on hi ha molta feina i s’hi pot accedir 
immediatament; això sí, el nivell de formació exigit és quasi bé nul. 
 

- El context pedagògic; s’ha de tenir en compte el nivell d’exigència per 
a cada alumne (adaptacions i atenció a la diversitat); hem de buscar la 
funcionalitat dels estudis que realitzen els nostres alumnes per tal de 
valorar el grau d’assoliment d’objectius i competències clau; haurem 
de mirar de reduir les dificultats que es presentin mitjançant la 



 43 

claredat didàctica i augmentant les probabilitats d’èxit dels nostres 
alumnes, esglaonant els coneixements; hem d’augmentar el nivell 
d’autoconfiança del nostre alumnat, valorant tot el que poden fer i 
pensar positivament de sí mateixos els alumnes, i procurant que la 
interacció emocional amb el professorat sigui positiva. 

 
- El context personal; hem de tenir constància de la situació personal de 

cada alumne/a, i de la influència que el seu entorn familiar més 
proper tenen sobre l’adquisició de nous coneixements i sobre l’actitud 
de l’alumne envers tot el seu procés d’ensenyament-aprenentatge; per 
tal que la meta sigui valorada i que l’autovaloració de la feina dels 
alumnes sigui positiva, haurem de fomentar estratègies que ajudin els 
alumnes a enfrontar-se amb possibilitats d’èxit a les dificultats de tot 
tipus que es presentin, que siguin conscients que sempre poden 
trobar alternatives que ajudin a resoldre les dificultats que van 
sorgint (autoconfiança). 

 
6.2. METODOLOGIA 
 
La metodologia que, per consens, regirà la nostra pràctica docent ha de ser 
fonamentalment comunicativa, activa, participativa i adreçada a l’assoliment 
dels objectius, sobretot els aspectes més directament relacionats amb les 
competències clau. Així que els nostres principis metodològics es basaran en: 
 

1. Atenció als principis metodològics constructivistes: partir de la 
realitat del nostre alumnat i dels seus coneixements previs (avaluació 
inicial) per tal d’aconseguir aprenentatges significatius que 
requereixin mobilitzar conjuntament diferents tipus de coneixements 
i de recursos personals i socials per resoldre situacions noves i 
complexes en contextos reals. 

2. Estructurar de forma progressiva els continguts per adaptar les 
activitats a les diferents necessitats educatives de cada alumne/a, 
emprant una metodologia adreçada a l’assoliment dels objectius i de 
les competències bàsiques. 

3. Garantir l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes, mitjançant els 
programes d’intervenció educativa (PIE), el projecte d’atenció a la 
diversitat (PAD) i la pràctica docent quotidiana. 

4. Fomentar que l’alumne/a gestioni el seu propi aprenentatge a través 
de: l’experimentació, la investigació, la planificació, la capacitat 
crítica, la responsabilitat i la participació. 

5. Fomentar el treball en equip de l’alumnat (potenciar el treball 
cooperatiu) i de l’autonomia dels alumnes que contribueixi a 
desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos (aprendre a 
aprendre) 

6. Fer dels bons hàbits una rutina. 
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7. Integrar els aprenentatges per tal de posar de manifest les relacions 
entre les àrees o matèries i les competències clau, així com la seva 
vinculació amb la realitat. 

8. Introduir a totes les matèries el tractament de les noves tecnologies i 
de la comunicació audiovisual, així com el foment de la lectura en la 
pràctica docent de totes les assignatures per contribuir a la millora de 
la comprensió lectora i de la capacitat d’expressió. 

9. Treballar l’educació en valors com a part dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge. 

10. Hem considerat que la motivació, o la seva manca, és primordial a 
l’hora d’aconseguir uns resultats positius, a nivell grupal o 
individual. És per això que hem elaborat un llistat d’idees que, ens 
sembla, han d’ajudar a motivar el nostre alumnat, i que ens 
comprometem a portar a la pràctica, cadascú segons les possibilitats 
de la matèria que explica:  
a. Preparar activitats assequibles a alumnes amb nivells diferents: 

importància de l’avaluació inicial, a cada tema, per tal que els 
alumnes, i no tan sols els professors, siguin conscients  del que 
saben. 

b. Importància de les adaptacions, de tipus individual, tant per a 
alumnes amb dificultats com per a alumnes amb un nivell 
superior a la mitjana. 

c. Activitats ben diferenciades (no homogeneïtzació) mitjançant el 
disseny de situacions d’aprenentatge de tipus complex o 
integrador i relacionades amb la realitat.  

d. Fer que els alumnes actuïn, que facin coses (per exemple, explicar 
una classe, buscar informació i transmetre-la a la resta de la 
classe…) 

e. Combinar dinàmiques diverses a classe. 
f. Aprofitar les diferents capacitats dels alumnes en activitats 

inclusives. 
g. Compensar i valorar la progressió i l’esforç. 
h. Importància de l’autoestima; per això, transmetre als alumnes 

d’on parteixen, on han d’arribar i on arriben efectivament. 
i. Pactar, per escrit, uns objectius i marcar quan s’han assolit 
j. Obtenir informació prèvia del tema a tractar: crear unes 

expectatives. 
k. Trobar una utilitat al que volem fer, immediata o a llarg termini; 

els alumnes han de trobar un motiu per fer les coses. 
l. Desenvolupar estratègies que fomentin les capacitats d’atenció i 

concentració. 
 

11. Hi ha una sèrie d’hàbits, de maneres de treballar, de costums, que 
volem que el nostre alumnat arribi a interioritzar per tal que el seu 
aprenentatge sigui realment significatiu. El claustre n’ha elaborat una 
llista, que es farà arribar a l’alumnat i les famílies a principi de curs, i 
que tot el professorat, en la mesura que l’assignatura que explica ho 
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permeti, es compromet a potenciar. Hi ha hàbits més de tipus 
intel·lectual, i n’hi ha de comportament social i individual; de tota 
manera, ens hem estimat més fer un llistat heterogeni.  

 
 El llistat consensuat d’hàbits és el següent:  
 
a. Respectar el torn de paraula en les intervencions orals. 
b. Fer exposicions orals de manera clara i ordenada seguint les 

pautes generals d’exposició oral consesuades. 
c. Recerca d’informació tant de fonts tradicionals com emprant les 

TIC. 
d. Adquirir l’interès per la lectura 
e. Presentar de manera  acurada i puntual els treballs. 
f. Utilitzar material d’actualitat: diaris, revistes, pel·lícules,… 
g. Valorar la correcció ortogràfica a totes les matèries. 

 
Es tindrà especial atenció en els següents aspectes per contribuir al bon 
desenvolupament de les activitats lectives:  
 

a) Portar el material necessari per poder desenvolupar les classes 
adequadament. 

b)  Respecte i cura del material i de les instal·lacions. 
c) Esperar el professor dins l’aula. 

 d)   Canvis entre aules de forma àgil, ordenada i silenciosa. 
 
6.3. PLA DE MILLORA DE RESULTATS 
 
Durant les feines de la CCP  en el curs 2012/13, es consensuà l’elaboració d’un 
pla de millora per a primer d’ESO i l’aplicació progressiva als altres nivells de 
l’educació secundària oblligatòria. Les raons d’aquesta decisió van ser 
bàsicament les següents: 
 -Relacionar i millorar el treball i l’aprenentatge per competències clau. 

-Oferir situacions d’aprenentatge que afavoreixin l’assoliment de les 
competències clau i que l’alumnat es senti més identificat amb aquestes 
situacions d’aprenentatge, la qual cosa farà que la seva implicació i 
motivació millori. 
-Fomentar el treball en grup, fent que els alumnes s’interrelacionin i 
treballin uns amb els altres. 
-Adaptar el pas de l’escola a l’institut per tal que l’alumnat no hi trobi 
tantes dificultats. 
-El fet de què primer i segon d’ESO siguin els nivells on es troben més 
dificultats a l’hora de gestionar l’aula i motivar l’alumnat, on s’aprecien 
més mancances referides a l’estudi i als hàbits de feina. En definitiva, són 
els nivells que demanen més atenció, més recursos, més implicació del 
professorat i més col·laboració de les famílies. 
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Per a assolir el que hem exposat es desenvolupen les actuacions que són la base 
del pla i que foren consensuades a la CCP. 
 

Objectius 
 
-Que  l’alumnat arribi a ser més competent en situacions d’aprenentatge 
realitzant diferents tipus de feina i agrupaments. 
-Fomentar la interdisciplinarietat entre àrees, continguts afins, de manera que la 
visió dels alumnes canviï, que no ho vegin com a coses estanques o tancades. 
-Millorar la comprensió lectora com a eina fonamental per a assolir els 
continguts de totes les matèries i millorar l’expressió, tant oral com escrita, que 
els permeti verbalitzar allò que van aprenent. 
-Promoure situacions en què s’hagin de treballar aquests aspectes i que siguin 
els alumnes els elements actius, que parlin ells, que intercanviïn idees , opinions 
etc. 
-Que l’alumnat assoleixi la capacitat d’aplicar els coneixements que va 
adquirint a resoldre situacions, activitats que es puguin trobar a fora, a la 
realitat més immediata. 
-Assolir la competència en l’ús de les noves tecnologies i potenciar-ne la seva 
utilització. 
 

Metodologia 
 

La metodologia es basa principalment en crear un ambient de treball on 
l’alumnat sigui el veritable protagonista de l’aprenentatge, basant-nos en els 
principis del constructivisme i de l’escola inclusiva. 
  
Per això mateix, proposam que els grups de treball siguin heterogenis i que tota 
l’atenció a la diversitat sigui dins l’aula (2 professors/es dins l’aula). Es 
primordial que es redueixi la classe magistral, on el professorat explica tota 
l’estona i l’alumnat escolta, a favor de  que siguin els alumnes els que treballin 
de forma individual o en grup (treball cooperatiu i/o col·laboratiu) i el 
professor és el que recolza i coordina aquest aprenentatge, oferint eines, 
estratègies, per tal d’orientar l’alumnat, tot emprant nous recursos com son la 
pissarra digital, ultraportàtils, eines que segons els darrers estudis pedagògics 
motiven l’alumnat a aprendre. 
 

Amb tot això pretenem que l’alumnat sigui capaç, més que d’aprendre 
conceptes aïllats i olvidar-los, de desenvolupar estratègies que els permetin 
aprendre autònomament per després automatitzar aquests models i 
generalitzar-los en altres situacions de la vida quotidiana. 
  
És per això mateix que hem de ressaltar la importància de què les activitas 
proposades dins l’aula siguin el més reals possibles i així formar alumnat més 
competent. No podem oblidar que els alumnes no han de ser només capaços 
d’expressar allò que saben damunt el paper, sinó també damunt de recursos 
audiovisuals (pissarra digital, ordinador, presentacions on line), i al mateix 
temps interactuar amb els seus companys i amb el professorat. 
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Com a resum, deixam les següents línies metodològiques de treball dins l’aula: 
-Grups reduïts 
-2 professors/es a l’aula 
-treball cooperatiu i col·laboratiu 
-Ús de les noves tecnologies: ultraportàtils, pissarra digital i entorn moodle. 
-Interacció entre alumnes: verbalització d’allò que aprenen. 
 

Actuacions en què es basa el pla 
 

Les actuacions que es varen consensuar i aprovar a la CCP per tal de què 
constituissin la base  del pla de millora per a primer d’ESO i el punt de partida 
per a la consecució dels objectius són les següents: 
 

1. El treball en grup (petit i gran, de recerca i cooperatiu, grups 
heterogenis). També treball interdisciplinar entre dos o més àrees. 

2. L’oralitat: exposicions orals, debats, potenciar que verbalitzin allò que 
aprenen, lectures en veu alta a classe. 

3. Promoure activitats relacionades amb la vida diària. Relacionar i 
aplicar el que es treballa a classe amb la realitat actual. 

4. Emprar els recursos TIC com a recolçament. 
5. Introduir models d’avaluació que impliquin l’alumnat: rúbriques 

(+coavaluació i autoavaluació); l’alumne ha de saber sempre què se li 
avalua i com. 

6. Modificar i adaptar els tipus de proves escrites als models oficials (per 
exemple, IAQSE, PISA) per formar alumnes més competents. 
 

Avaluació 
 

-Avaluació trimestral mitjançant qüestionaris que consensuarà i aprovarà la 
CCP. 
 
-La intenció és promoure sistemes d’avaluació amb proves escrites més 
relacionades amb les competències clau, i amb modes d’avaluació que 
impliquin l’alumnat: coavaluació, autoavaluació i elaboració de rúbriques que 
prèviament conegui l’alumnat. 
 
Per últim, recordar que, com diu l’article 7 del Decret 29/2016, sens perjudici 
del tractament específic que se’n fa a les matèries de l’àmbit lingüístic, s’han de 
planificar activitats que fomentin la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita 
i el desenvolupament de la capacitat per dialogar i expressar-se en públic. La 
lectura i la consolidació de l’hàbit lector són una responsabilitat que recau en 
totes les matèries del currículum. 
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7. AVALUACIÓ 

  
7.1. AVALUACIÓ A L’ESO 
 

La nostra pràctica docent, pel que fa a l’avaluació, es regirà pels criteris 
següents: 

a. El professorat treballarà perquè existeixi coherència entre les 
maneres i criteris d’avaluació de les diferents àrees i matèries. 

b. L’avaluació no serà considerada com un fi en sí mateix sinó 
com un mitjà més per millorar el procés d’ensenyament; el seu 
caràcter serà formatiu, regulador i orientador del procés 
educatiu i ha de possibilitar la millora dels processos i els 
resultats de la intervenció educativa. 

c.    Els professors/res que imparteixin àrees afins a un mateix 
grup analitzaran de forma coordinada el compliment dels 
objectius de curs o d’etapa i l’assoliment de les competències 
clau. 

d. Es prendran en consideració els aspectes qualitatius, i no tan 
sols quantitatius a l’hora d’avaluar i es tindran en compte les 
diferències individuals existents. 

e. L’avaluació serà contínua, progressiva, sistemàtica i 
diferenciada segons les diverses matèries del currículum. 

f. L’avaluació ha de tenir en compte el grau de desenvolupament 
i adquisició de les competències clau i la consecució dels 
objectius; per tant, els criteris d’avaluació de les diferents 
matèries i els estàndards d’aprenentatge avaluables són els 
referents fonamentals per valorar aquests aspectes. 

g. L’autoavaluació i la coavaluació són estratègies indispensables 
en el procés d’avaluació de l’alumnat, ja que tenen en compte 
la seva participació i la diversificació de procediments. 

 
- Tipus d’avaluació: com i quan avaluar:  
 

 Avaluació inicial: 
  

L’avaluació inicial és la que té lloc al començament de cada cicle, de cada 
curs i de cada unitat didàctica. Ha de servir per detectar el grau de 
desenvolupament assolit en les competències clau i el domini dels 
continguts de les diferents matèries. 

 
Els tipus d’instrument seran variats i buscaran objectius molt concrets. El 
mitjà usat per avaluar haurà de ser adequat a allò que es busca. Tant si es 
pretén avaluar el nivell pel que fa als coneixements, com avaluar les 
habilitats, les destreses o les actituds, hauran de tenir-se en compte els 
mitjans adients respecte a cada àrea i/o de cara al procés d’aprenentatge 
general de l’alumne/a. 
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L’equip educatiu es reunirà cap a la meitat del primer trimestre per posar 
en comú les impressions recollides a l’avaluació inicial de cada àrea, per 
detectar les dificultats d’aprenentatge més rellevants i per buscar 
estratègies  (agrupaments reduïts, reforços, suports dins i fora de l’aula, 
diversificació…) que ajudin a millorar l’assoliment de les competències 
bàsiques i els resultats de cada grup en general i de cada alumne/a en 
particular. No es farà un butlletí  oficial de notes per a cada alumne, però 
sí que es faran informes per a aquells casos que requereixin una atenció 
especial per part de pares i educadors. 

 
El primer que s’ha de fer és situar el nivell real dels alumnes respecte de 
les capacitats que s’espera que assoleixin (competències clau) i que són les 
que s’expliciten en relació als objectius generals d’etapa. S’haurien de 
poder prendre les primeres decisions, vinculants per a tot el professorat, 
per tal de garantir que aquests objectius puguin ser aconseguits per la 
pràctica totalitat de l’alumnat. 
 
Cada departament i cada tutor prepararà un informe global d’aquesta 
avaluació a primer d’ESO, amb una estadística i una ressenya dels 
principals problemes detectats, que es farà arribar a les escoles adscrites al 
llarg d’una reunió després de la primera avaluació on participen els equips 
directius dels centres i la inspecció educativa.  
 
Volem esmentar la importància que té, per a nosaltres, l’avaluació inicial 
com a element motivador cara a l’alumnat: que l’alumne prengui 
consciència del que ja sap sobre un tema concret pot animar-lo a 
aprofundir sobre aquests coneixements. 

 
 Avaluació formativa  
 

Parlem d’avaluació formativa per referir-nos a aquella que s’orienta 
sobretot a la detecció de dificultats en els processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge. El seu objectiu fonamental és el d’orientar la pràctica 
docent en funció d’aquestes dificultats, és a dir, de buscar solucions als 
problemes que poden impedir que els alumnes assoleixin els objectius 
plantejats. 
 
És important que al final de cada unitat temàtica es faci alguna mena 
d’activitat tendent a avaluar el grau d’adquisició dels nous continguts 
(coneixements, destreses  i actituds) i dels objectius que ens hem plantejat 
assolir. 
 
Els alumnes hauran de conèixer des del començament els objectius que es 
persegueixen a cada unitat temàtica, així com els criteris d’avaluació a 
utilitzar. D’aquesta manera, res del que se’ls presenti com a prova 
avaluadora els podrà resultar inesperat. Això no vol dir que el professor/a 
no pugui fer, en qualsevol moment, alguna mena de consulta sobre 
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aspectes tractats amb anterioritat, bé sigui amb intenció de reorientar la 
metodologia, bé amb la intenció de sondejar el treball previ tant individual 
com en grup. 
 
Es tendirà a introduir procediments d’autoavaluació i de coavaluació, tant 
a l’hora de corregir un exercici puntual com a l’hora de fer una valoració 
global sobre una unitat didàctica o fins i tot sobre el treball d’un trimestre.  

 
 Avaluació sumativa: 
 

L’avaluació sumativa és la que té lloc al final de cada cicle, curs o unitat 
didàctica, amb la intenció de situar el nivell de l’alumne respecte dels 
objectius perseguits a través d’una qualificació valorativa. Cada 
departament especificarà de quina manera s’avaluarà el treball fet pels 
alumnes a cada unitat o cada treball concret. 

 
L’equip educatiu es reunirà una vegada al trimestre per tal de donar a 
cada alumne/a una qualificació de cada matèria. Cada professor/a s’haurà 
preocupat d’obtenir la major quantitat possible d’informació sobre els 
alumnes, tenint en compte el grau d’adquisició de les competències, els 
objectius generals de l’etapa, el grau d’assoliment dels quals per part de 
cada alumne es discutirà en comú, els objectius d’àrea i els tipus de 
continguts específics. 
 
L’avaluació dels alumnes per part de l’equip educatiu ha de ser entesa com 
un procés dut a terme de forma col·legiada. Qualsevol membre de la junta 
d’avaluació pot proposar a l’equip la presa d’una decisió referent a un 
alumne/a determinat. Les decisions s’haurien de poder aprovar per 
consens, i si no és així per majoria simple. En cas d’empat decideix el vot 
de qualitat del tutor/ de la tutora. Així mateix, cal recordar que a cada 
matèria li correspon un vot. 

 
- Informes a les famílies, a l’alumnat i al professorat: 
 

a. A les famílies:  
Les famílies seran informades trimestralment dels resultats 
acadèmics dels seus fills/es. L’informe lliurat inclourà 
qualificacions i faltes d’assistència per matèries, així com una 
ressenya de les dificultats que presenti cada alumne/a en 
relació al grau d’assoliment de les competències bàsiques i als 
objectius de l’etapa. El tutor/ la tutora podrà ampliar, durant 
tot el curs, la informació a les famílies en les hores de tutoria 
existents a tal efecte.  
Després de l’avaluació inicial no es faran informes a tots els 
alumnes, però sí a aquells que presentin algun tipus de 
necessitat, per tal que  els pares puguin estar-ne assabentats i 
prendre mesures conjuntes. 
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A l’avaluació final l’informe lliurat a les famílies  inclourà la 
decisió presa pel que fa a la promoció o titulació de 
l’alumne/a, les mesures d’adaptació curricular, en cas que 
fossin necessàries, i orientació acadèmica i professional quan 
calgui. 
 
Per norma general el butlletins de qualificacions seran lliurats 
directament a l’alumnat. En el cas de l’alumnat de 1r i 2n 
d’ESO, es demana que siguin les famílies qui venguin a 
recollir-los. En tot cas, tutors/es i professorat en general 
atendran a totes les famílies que així ho sol·licitin. 
 

b. A l’alumnat:  
Cada professor/a informarà el seu alumnat de manera 
detallada i contínua dels resultats de l’acció avaluadora, al 
marge de l’informe o butlletí de notes trimestral que rep cada 
alumne/a i la seva família. 
 
L’alumnat podrà ser representat a les sessions d’avaluació a 
través del delegat/da i del subdelegat/da del grup. Al principi 
de la sessió exposaran les reflexions del grup, els seus 
compromisos i problemes, i escoltaran les impressions del 
professorat i les decisions generals preses. Després 
n’informaran els seus companys. 
 
El tutor/a es reunirà, aprofitant la seva hora de tutoria, amb el 
seu grup en un dels dies següents al de la reunió d’avaluació. 
Repartirà a l’alumnat els informes i reflexionarà amb ells/elles 
sobre els resultats obtinguts, les dificultats existents i les 
possibles solucions. 

 
c. Al professorat:  

Els membres de l’equip educatiu rebran del tutor/a,  a la sessió 
d’avaluació, estadístiques sobre els resultats acadèmics del 
grup (desglossades per alumnes i àrees), així com informació 
general que el tutor/a consideri important. 
 
Abans, després o durant la sessió d’avaluació el professorat 
podrà rebre del tutor/a qualsevol informació sobre el grup o 
sobre un alumne/a que sigui oportuna per millorar els 
processos d’ensenyament / aprenentatge i per prendre 
decisions respecte a la promoció de l’alumnat. 
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7.2. CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ A L’ESO 
 
El claustre ha decidit consensuar uns criteris generals de qualificació, per tal 
que els alumnes coneguin  els mínims comuns a totes les assignatures. 
  
El fet que siguin vinculants i generals ens obliga a redactar-los de manera molt 
ampla, i especificar que cada departament concretarà més la seva aplicació a la 
programació didàctica. També podrà introduir canvis segons el nivell o curs a 
què es faci referència. 
 

Els percentatges de nota consensuats per a l’ESO seran els següents: 
 
-Coneixements i destreses: entre 65% i 85%  
-Actitud: entre 15% i 35%. 

 
 
7.3. AVALUACIÓ AL BATXILLERAT 

 
-Els referents per comprovar el grau d’adquisició de les competències i 
l’assoliment dels objectius de l’etapa en l’avaluació de les matèries són els 
criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que figuren als 
annexos del Decret 35/2015. 
 
-L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada 
segons les distintes matèries, ha de tenir un caràcter formatiu i ha de ser un 
instrument per millorar tant els processos d’ensenyament com els processos 
d’aprenentatge. 
 
-El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els 
processos d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent, per la qual cosa han 
d’establir indicadors f’assoliment en les programacions didàctiques. 
 
-El professor de cada matèria ha de decidir, en finalitzar el curs, si l’alumne ha 
aconseguit els objectius i ha assolit un grau d’adquisició de les comètències 
corresponents adequat. 
 
-L’equip docent, constituït pels professors de l’alumne i coordinat pel tutor, ha 
de valorar la seva evolució en el conjunt de les matèries i las seva maduresa 
acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat i les competències 
corresponents. 
 
 
7.4. CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ AL BATXILLERAT 
 
El claustre ha decidit consensuar uns criteris generals de qualificació, per tal 
que els alumnes coneguin  els mínims comuns a totes les assignatures. 
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El fet que siguin vinculants i generals ens obliga a redactar-los, i especificar que 
cada departament concretarà més la seva aplicació a la programació didàctica. 
També podrà introduir canvis segons el nivell o curs a què es faci referència. 
 
 
BATXILLERAT: Coneixements i destreses: entre 80% i 90% 
                  Actituds: entre 10% i 20% 
 
 
7.5. AVALUACIÓ A LA FPB 
 
-L’avaluació de l’alumnat dels cicles de FPB tendrà caràcter continu, formatiu i 
integrador, permetrà orientar els seus aprenentatges i les programacions 
educatives i es realitzarà per mòduls profesionals. 
 
-Els alumnes matriculats en un centre tenen dret a un màxim de dues 
convocatòries en cadascun dels quatre anys en què poden cursar aquests 
ensenyaments per superar els mòduls en què estiguin matriculats; se n’exceptua 
el mòdul de Formació en centres de treball. Es té dret a ser avaluat del mòdul 
de formació en centres de treball només en dues convocatòries. 
 
-El mòdul de tutoria no s’ha d’avaluar ni qualificar. 
 
-El mòdul de Formació en centres de treball es qualifica en termes d’apte o no 
apte o bé pot rebre la qualificació d’exempt. La qualificació per a la resta de 
mòduls professionals és numèrica (entre u i deu, sense decimals). Es consideren 
positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i la qualificació d’apte o 
d’exempt per al mòdul formació en centres de treball. 
 
-La qualificació final del cicle de FPB és la mitjana aritmètica de tots els mòduls 
que tenen qualificació numèrica, expressada amb la part entera i les dues 
primeres xifres decimals. 
 
-L’avaluació dels mòduls professionals inclosos en els programes formatius 
desenvolupats en alternança amb empreses l’ha de fer el profesorat responsable 
del mòdul, amb la col·laboració del tutor o tutora del centre docent i els tutors 
de l’empresa. 
 
 

8. CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ A L’ESO I A FPB 

 
8.1. MARC LEGAL 

 
 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de 

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16/05/2015, núm. 
73). Modificat pel Decret 26/2016, de 20 de maig, (BOIB núm. 64, de 21 de 
maig de 2016) 
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 Ordre de la Consellera d’educació, cultura i universitats de 20 de maig de 
2015 per la qual es desplega el currículum de l’Educació Secundària 
Obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 
Modificada per l’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig 
de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016). 

 Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 
de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears. 

 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol 
de 2014 (BOIB núm. 101, de 26 de juliol de 2014) per la qual es dicten les 
instruccions per a l’organització i el funcionament de la FPB del sistema 
educatiu a les Illes Balears. 

 Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de 
formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de 
formació professional de les Illes Balears. 
 

  
  8.2. CRITERIS GENERALS 

 
 Els tutors i tutores informaran l’alumnat i les famílies, a principi de curs, 

sobre els criteris de promoció i titulació que segueix el centre, d’acord amb la 
legislació vigent i amb la nostra Concreció Curricular. 
 

 L’avaluació ha de tenir en compte el grau de consecució dels objectius i 
l’assoliment de les competències clau per part de l’alumnat. 

 
 Els criteris d’avaluació de les diferents matèries i els estàndards 

d’aprenentatge avaluables són el referent fonamental per valorar la 
consecució dels objectius i l’assoliment de les competències clau. 

 
 En relació a l’alumnat NESE, els criteris d’avaluació establerts en les 

respectives adaptacions curriculars són el referent per valorar la consecució 
dels objectius i l’assoliment de les competències clau. 

 
 L’avaluació de cada matèria l’ha de realitzar el/la professor/a corresponent. 

La resta de decisions han de ser adoptades per consens per l’equip docent; si 
el consens no és possible, per majoria simple i, en cas d’empat, el vot de 
qualitat del tutor/a el dirimirà. 

 
 Tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne 

o alumna, i cadascun pot emetre un vot per cada matèria impartida. 
 
 Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa i 

les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera 
independent per a cada curs. 

 
 Entregarem un Consell Orientador a tot l’alumnat d’ESO. 
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 Els equips educatius a la junta d’avaluació final han de considerar la 

repetició com una mesura recuperadora, no sancionadora, dels objectius i les 
competències clau no assolides. 

 
 

8.3. PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA 
 
8.3.1. ESO 
 

 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. 
 

 La promoció al curs següent és efectiva per als alumnes que hagin superat 

totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries 

com a màxim; ha de repetir curs l’alumnat que tengui avaluació negativa en 
tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua 
catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura. 
 

 Excepcionalment, l’equip docent pot autoritzar la promoció amb avaluació 
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions 
següents: 

a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin 
simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o 
matemàtiques i llengua castellana i literatura. 

b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb 
avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs 
següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la 
promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica. 

c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades 
en el consell  orientador. 
 

 També de forma excepcional, es pot autoritzar la promoció d’una alumne 
amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua 
catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma 
simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el 
curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció 
beneficiarà la seva evolució acadèmica. I sempre que s’apliquin a l’alumne 
les mesures d’atenció educativa proposades al consell orientador. 
 

 Programes de Millora de l’aprenentatge i el Rendiment (PMAR): 
L’avaluació de l’alumnat que cursi un PMAR ha de tenir com a referent 
fonamental les competències, els objectius, els criteris d’avaluació i els 
estàndards d’aprenentatge avaluables de l’ESO. 

 



 56 

L’agrupació en àmbits ha de respectar els continguts, els estàndards 
d’aprenentatge avaluables i els criteris d’avaluació de totes les matèries que 
s’agrupen. Cada àmbit s’ha d’avaluar amb una única nota. 
 
Els criteris de promoció són els mateixos que per a la resta d’alumnes. A 
aquest efecte, les qualificacions de cada una de les matèries serà la mateixa 
que la de l’àmbit del qual formen part. S’ha de procedir de la mateixa manera 
per calcular la nota mitjana. 
 
Quan un alumne s’incorpora a un PMAR amb matèries pendents de cursos 
anteriors, no les ha de recuperar. Però, amb la finalitat de millorar la nota 
mitjana de l’etapa, l’alumne les pot recuperar d’acord amb el programa de 
recuperació de matèries pendents establert pel centre. 

 
Per tal de permetre una aplicació adequada del que disposen els dos casos 
d’excepcionalitat, el centre ha establert els següents criteris generals de 
promoció: 
 
Criteris generals de promoció aprovats en Claustre l’11 de juny de 2018 

 
a) Que estigui clar el caire d’excepcionalitat a què es refereixen els  dos 

punts anteriors i s’apliqui en conseqüència només per casos justificats. 
b) Que es valori positivament la disposició manifestada per l’alumne 

quant a la seva feina, esforç i actitud durant tot el curs i en 
l’aprenentatge de les matèries no superades. 

c) Que es presenti a la realització de les proves extraordinàries i lliuri les 
activitats i/o treballs encomanats. 

d) Que es tengui en compte la seva repercussió en aprenentatges 
posteriors. 

 
8.3.2. FPB 

 Formació Professional Bàsica (FPB): Els alumnes dels cicles formatius de 
formació professional bàsica que cursen el cicle en règim presencial i amb 
una organització temporal ordinària poden promocionar al segon curs quan 
els mòduls professionals associats a unitats de competència pendents no 
superin el 20% de l’horari setmanal. Aquest percentatge s'ha d'aplicar sobre 
les 30 hores setmanals. 

L’alumnat de 2n de FPB que no hagi superat algun mòdul a la convocatòria 
ordinaria, haurà de continuar assistint a classe amb l’horari adaptat fins 
l’avaluació extraordinària. 

 
Els alumnes que promocionen al segon curs s’han de matricular en els 
mòduls pendents del primer curs. Per recuperar els mòduls pendents, els 
poden cursar presencialment si hi ha compatibilitat horària amb els mòduls 
del segon curs o bé es poden recuperar els continguts no superats de forma 
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no presencial si l’equip educatiu considera que aquesta és una opció millor. 
No se’ls ha de considerar alumnes repetidors a l’efecte del procediment 
d’admissió als cicles formatius de formació professional básica. 

 

8.4. TITULACIÓ 
 
D’acord amb la Disposició transitòria segona del Decret 29/2016 de 20 de 
maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, i en relació a la 
titulació en acabar el quart curs de l’ESO, “mentre l’avaluació final 
individualitzada no estigui implantada o no tengui efectes acadèmics, el títol 
de graduat en educació secundària obligatòria s’obté en superar el quart 
curs”. 
 

 L’alumne supera el quart curs si ha aprovat totes les matèries a la 
convocatòria ordinària de juny, o si a la convocatòria extraordinària de 
setembre compleix els requisits exigits per presentar-se a la prova 
d’avaluació final individualitzada que es recullen en l’article 19.2 de 
l’esmentat Decret. 
 
L’esmentat article especifica aquests requisits: “Poden presentar-se a aquesta 
avaluació els alumnes que hagin obtingut o bé una avaluació positiva en 

totes les matèries o bé una avaluació negativa en un màxim de dues 
matèries sempre que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua 
catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura. 
 

 D’acord amb la Resolució del director general de Planificació , Ordenació i 
Centres, de 8 de noviembre de 2017, per la qual s’aproven les instruccions 
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’ESO a les Illes Balears per al curs 
17/18 (Art. 12): 
-“Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de 
l’etapa, obtindran el títol si es compleixen totes i cadascuna de les condicions 
següents: 
 1. Que les matèries suspeses no siguin simultàniament llengua 
catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana i literatura i 
matemàtiques. 
 2.  Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha 
assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències 
corresponents. 
  

 L’equip docent ha de proposar per a l’obtenció d’aquest títol l’alumnat que 
compleixi els requisits especificats en el punts anteriors. 
 

Per tal de permetre una aplicació adequada del que disposen els punts 
anteriors, el centre  ha establert els següents criteris generals de titulació:  

 
Criteris generals de titulació aprovats en Claustre l’11 de juny de 2018 
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a) Que l’alumnat que a l’avaluació ordinària tengui alguna matèria 
suspesa, de forma general l’haurà de recuperar a la convocatoria 
extraordinària. 
b) Que en cas de suspendre un màxim de dos matèries a l’avaluació 
extraordinària que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua 
catalana i literatura, o matemàtiques i llengua castellana i literatura, 
l’equip docent, abans de prendre una decisió, valori: 
 

- Que es valori positivament la disposició manifestada per l’alumne 
quant a la seva feina, esforç i actitud durant tot el curs i en 
l’aprenentatge de les matèries no superades. 

- Que es presenti a la realització de les proves extraordinàries i lliuri 
les activitats i/o treballs de recuperació encomanats. 

- Que es consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació 
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit els estudis 
posteriors i que la obtenció del títol beneficiarà la seva evolució 
acadèmica, profesional i/o personal. 

 
 Alumnat de PRAQ: L’avaluació dels alumnes que participin en aquest 

programa s’ha d’ajustar al que s’estableix amb caràcter general per a 
l’etapa de l’educació secundària obligatòria; en particular, als criteris 
d’avaluació que s’apliquin al quart curs d’aquesta etapa. 
 

 Alumnat de FPB: L’alumnat que obtengui un títol de FPB pot obtener el 
títol de graduat en educació secundària obligatòria sempre que, en 
l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent consideri que l’alumne 
ha assolit els objectius de l’educació secundària obligatòria i ha adquirit 
les competències clau corresponents. S’entendrà, de forma general, que 
ha assolit objectius i competències si obté una nota mitjana final de set 
(7). 

 
 Alumnat amb ACS: Pot obtener el títol sempre i quan compleixi les 

següents condicions: 
-Hagi cursat només una materia amb ACS a quart d’ESO. 
-Hagi estat avaluat negativament en un màxim d’una materia a 
l’etapa. 
-Que la materia suspesa i la materia amb ACS no siguin 
simultàniament llengua catalana i literatura i matemàtiques, o 
llengua castellana i literatura i matemàtiques. 
-Que 2/3 parts de l’equip docent consideri que l’alumne ha assolit 
els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències 
corresponents. 
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9. CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ AL BATXILLERAT 

 
9.1. MARC LEGAL 
 

 Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del 
batxillerat a les Illes Balears. (BOIB 16/05/2015, núm. 73). Modificat pel 
Decret 30/2016, de 20 de maig, (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016) 

 Ordre de la consellera d’educació, cultura i universitats de 20 de maig de 
2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears 
(BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). Modificada per l’Ordre del conseller 
d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig 
de 2016). 

 Reial Decret 562/2017, per a l’obtenció del títol de batxiller.  
 
 
9.2. CRITERIS GENERALS (Resum)  
 

 Els referents per comprovar el grau d’adquisició de les competències i 
l’assoliment dels objectius de l’etapa en l’avaluació de les matèries són els 
criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que figuren 
als annexos del Decret esmentat. 
 

 L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i diferenciada 
segons les distintes matèries, ha de tenir un caràcter formatiu i ha de ser un 
instrument per millorar tant els processos d’ensenyament com els processos 
d’aprenentatge. 

 
 El professor de cada matèria ha de decidir, en finalitzar el curs, si l’alumne 

ha aconseguit els objectius i ha assolit un grau d’adquisició de les 
competències coresponents adequat. 

 
 L’equip docent, constituït pels professors de l’alumne i coordinat pel tutor, 

ha de valorar la seva evolució en el conjunt de les matèries i la seva 
maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat i les 
competències corresponents. 

 
 

9.3. PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA  
 

 L’alumnat promociona del primer al segon de batxillerat quan hagi superat 
les matèries cursades o tengui avaluació negativa en dues matèries com a 
màxim. En tot cas, s’ha de matricular al segon curs de les matèries pendents 
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de primer. Els centres docents han d’organitzar les consegüents activitats de 
recuperació i l’avaluació de les matèries pendents. 
 

 Els alumnes poden romandre cursant el batxillerat en règim ordinari durant 
quatre anys, consecutius o no. En els règims de nocturn i a distància no hi ha 
limitació de permanència. 

 
 Sense superar el termini màxim per cursar el batxillerat (veure pàragraf 

anterior) els alumnes que cursen el batxillerat en règim ordinari poden 
repetir cada un dels cursos del batxillerat una sola vegada com a màxim, si 
bé excepcionalment poden repetir un dels cursos una segona vegada, amb 
l’informe previ favorable de l’equip docent. 

 
 Els alumnes que cursin el batxillerat en règim ordinari i que en finalitzar el 

segon curs tenguin una avaluació negativa en algunes matèries s’hi poden 
matricular sense necessitat de cursar de nou les matèries superades o optar 
per repetir el curs complet. Els alumnes, en el moment de la matrícula, han 
de manifestar per escrit l’opció triada, que s’ha d’incloure en l’expedient 
acadèmic. Els alumnes menors d’edat que optin per no repetir el curs en la 
seva totalitat han de disposar de l’autorització per escrit dels seus pares o 
tutors legals; aquesta autorització s’ha d’afegir a l’expedient acadèmic. 
 

 
9.4. TITULACIÓ 

 
 Per a l’obtenció del títol de batxillerat és necessària l’avaluació positiva en 

totes les matèries dels dos cursos del batxillerat. 
 
 

 10. PROGRAMA DE REFORÇ PER A L’ALUMNAT D’ESO I DE 
BATXILLERAT AMB MATÈRIES PENDENTS 

 
Segons l’article 18.3 del Decret 34/2015, els alumnes que passin al curs següent 
sense haver superat totes les matèries s’han de matricular de les matèries no 
superades, han de seguir els programes de reforç que estableixin els 
departaments didàctics i han de superar les avaluacions corresponents als 
programes de reforç esmentats. De la mateixa forma, segons el punt 3 de 
l’apartat 7 de l’annex 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i 
Universitats de 2015, els alumnes de PMAR poden recuperar de forma 
voluntària les matèries pendents de cursos anteriors a la incorporació al PMAR 
seguint aquest programa de reforç. 
 
En base a la normativa esmentada, els centres han de dissenyar un programa de 

reforç destinat a recuperar les matèries pendents, que ha d’incloure, com a 
mínim, els següents punts: 
 



 61 

a. El disseny de les tutories específiques, que podran ser individuals i que 
com a mínim, s’han de dur a terme una vegada per trimestre. 

b. Els responsables de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació 
amb els diferents departaments didàctics. 

c. Els objectius del programa. 
d. El disseny de les activitats de recuperació, dels materials d’estudi i dels 

criteris d’avaluació i qualificació, que correspon als departaments 
didàctics. 

e. L’avaluació i el seguiment del pla. L’avaluació ha de ser interna 
(prefectura d’estudis i CCP) i externa (Departament d’Inspecció 
Educativa) 

 
S’ha de realitzar un seguiment d’aquest alumnat mitjançant l’avaluació 
continuada dels objectius programats. A més a més, es poden establir 
avaluacions parcials al llarg dels períodes corresponents a les activitats lectives. 
 
-Informació als alumnes: Aquest pla de treball es penjarà a la web del centre, es 
posarà a les carpetes que romanen a les aules i s’informarà a través dels tutors 
d’altres aspectes concrets. 
 
-Objectius 
 
 -Reduir el nombre de matèries suspeses. 

-Donar a conèixer aquest programa de reforç a alumnat, famílies i 
professorat. 
-Fer un seguiment, per part de les tutories específiques, de les activitats 
i/o treballs que hagi de realitzar aquest alumnat i tenir cura de què es 
presentin dins els plaços fixats. 
-Que l’alumnat prengui consciència de la necessitat de superar les 
matèries pendents. 
 

-Procediment 

 
o Durant la primera quinzena d’octubre es lliurarà el llistat de pendents 

als departaments i als tutors. 
o Els tutors informaran de l’inici del procés i penjaran el llistat al suro de 

les aules. 
o Novembre: lliurament per part dels caps de departament o del 

professorat del dpt. de les activitats de reforç i recuperació, dels 
continguts mínims que s’han d’estudiar i de qualsevol altra informació 
pertinent. Els departaments han d’elaborar un llistat perquè l’alumnat 
signi que ha rebut els materials de recuperació. 

o Els departaments organitzaran mesures de seguiment que facilitin la 
feina dels alumnes a l’hora de recuperar les matèries pendents. Aquestes 
mesures es recolliran a les programacions didàctiques. 



 62 

o Cada dpt. fixarà les dates en què l’alumnat ha de retornar les activitats 
i/o fer algun examen dins el marc general establert per la CCP i que, en 
caràcter general, és el següent: 

 
-Entre finals de gener i la segona quinzena de febrer: Examen parcial 
de pendents i/o lliurament activitats. 
-Durant la segona quinzena d’abril: Examen parcial i/o final; lliurament 
d’activitats. 

 
o Els resultats finals es comunicaran a l’alumnat mitjançant els/les 

tutors/es una vegada realitzada l’avaluació corresponent de pendents. 
Aquest llistat es penjarà al suro de la classe. 

o Si un alumne ha de recuperar en setembre, els departaments lliuraran les 
feines als tutors durant les juntes de la 3a avaluació perquè aquestes 
siguin adjuntades als butlletins de notes de l’avaluació ordinària de juny. 

 
 OBSERVACIONS: 

 
-El/la cap de departament és el/la responsable de coordinar i informar als 
altres membres de tot el procediment de recuperació de pendents. 
-L’esmentat pla de treball elaborat pels departaments ha de constar a les 
programacions didàctiques. 
-Els departaments hauran d’especificar en els seus criteris d’avaluació i 
qualificació si es supera la matèria pendent aprovant la primera i la segona 
avaluació del curs actual. 
 
-Avaluació i seguiment 
 
-L’avaluació i el seguiment del programa es durà a terme per part de les 
tutories específiques, caps de departament, cap d’estudis i CCP. 
 
 

11.  PLA ESPECÍFIC PERSONALITZAT PER ALS ALUMNES REPETIDORS 

 
D’acord amb l’article 18 del Decret 34/2015, la permanència dels alumnes al 
mateix curs és una mesura de caràcter excepcional i ha d’anar acompanyada 
d’un pla específic personalitzat orientat a la superació de les dificultats 
detectades anteriorment. 
 
L’objectiu principal d’aquest pla de recuperació d’alumnat repetidor és que 
l’alumne no entri en la mateixa dinàmica que ha portat fins el moment i que es 
senti recolzat per un/a professor/a en particular que l’ajudi en l’adquisició de 
nous hàbits de treball. 
Aquest pla ha d’incloure, com a mínim: 
 

a) El disseny de tutories específiques, que podran ser individuals, i que com 
a mínim, s’han de dur a terme una vegada per trimestre. 
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b) Els responsables de les tutories d’aquests alumnes. 
c) Els objectius del pla. 
d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o 

l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així 
com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats. 

e) L’avaluació i el seguiment del pla. L’avaluació ha de ser interna 
(prefectura d’estudis i CCP) i externa (Departament d’Inspecció 
Educativa. 
 

Per això mateix s’estableixen els següents apartats de treball que volen 
involucrar a tota la comunitat educativa: 
 
- El departament d’orientació informarà els tutors a les juntes d’avaluació inicial 
i a les reunions d’inici de curs de qui són els alumnes repetidors. 
 
- El departament d’orientació informarà sobre les mesures que s’han pres fins el 
moment (ACIS, suports, tutories individualitzades…) amb cadascun dels 
alumnes.  
 
- El tutor revisarà  la fitxa de tutoria individualitzada del curs anterior i de les 
graelles d’alumnes NESE. 
 
- A les juntes d’avaluació inicial, el tutor, conjuntament amb tot l’equip 
educatiu, el departament d’orientació i el cap d’estudis distribuirà la 
tutorització dels alumnes repetidors entre el professorat per tal de fer un 
seguiment amb les famílies, treballar l’adquisició d’hàbits de treball a classe i a 
casa i fer un bon ús de l’agenda. 
 
 L’acompanyament d’aquests alumnes serà setmanal o quinzenal. La idea 
principal és que l’alumne no entri en la mateixa dinàmica de treball que ha 
portat fins el moment.  
 
- El cap d’estudis farà un seguiment específic dels alumnes a través de les juntes 
d’avaluació i través dels acords presos (DO, Equip Educatiu i Juntes 
d’Avaluació inicial 
 
- En acabar l’etapa d’ensenyament obligatori, s’orientarà els alumnes que 
acumulin varies repeticions cap a cursos o programes que fomentin hàbits de 
treball i no el desvinculin del món educatiu.  
 
-Objectius: 
 
-Facilitar que l’alumnat repetidor assoleixi els objectius i les competències clau. 
-Donar a conèixer aquest programa de reforç a alumnat, famílies i professorat. 
-Fer un seguiment, per part dels cotutors, de les activitats i/o treballs que hagi 
de realitzar aquest alumnat i tenir cura de què es presentin dins els plaços 
fixats. 
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-Que l’alumnat prengui consciència de la necessitat de superar les matèries i el 
curs, evitant caure en una dinàmica de repetició. 
 
 -Seguiment i avaluació 
 
-L’avaluació i el seguiment del programa es durà a terme per part dels cotutors, 
tutors, cap d’estudis i CCP. 
 
 

12. MESURES DE  COORDINACIÓ ENTRE CURSOS I DEPARTAMENTS  

 
El treball en equip del professorat és essencial en la planificació, el 
desenvolupament i el seguiment del treball de les competències clau. Per tant, 
l’organització del centre estableix vies que faciliten la comunicació i la relació de 
cada un dels equips docents i entre ells, així com entre els departaments en el 
marc de la CCP. Aquest òrgan ha de guiar les programacions didàctiques i la 
seva coordinació, de manera que garanteixi la seva coherència dins cada nivell i 
al llarg de l’etapa.  
 
Les principals vies de coordinació es concreten en els següents punts: 
 
-Els equips docents es reuniran una vegada cada mes de manera ordinària. 
També es poden reunir de forma extraordinària sempre que hi hagi algun tema 
específic a tractar. D’aquestes reunions s’ha d’elaborar un acta, on quedin 
reflectits els temes tractats i els acords presos. 
 
-Els departaments didàctics i d’orientació es reuniran setmanalment, o, en cas 
de no haver-hi temes a tractar, com a mínim cada quinze dies. Almenys dues 
vegades cada trimestre es dedicaran a avaluar el desenvolupament de la 
programació, a la coordinació entre el professorat del mateix nivell i a establir 
les mesures correctores que aquesta aconselli per tal de millorar els resultats. 
 
 

13. MESURES DE MILLORA DE L’ÈXIT ESCOLAR 

 
El centre contempla l’aplicació d’una sèrie de mesures que cal adoptar quan es 
detecta alguna dificultat en el progrés de l’alumnat. Aquestes mesures de reforç 
educatiu es poden adoptar en qualsevol moment del procés educatiu, tan aviat 
com es detectin les dificultats de l’alumnat i han de garantir l’adquisició dels 
aprenentatges imprescindibles per continuar aprenent. 
 
Aquestes mesures queden reflectides en els punts següents: 
 
- Permanència d’un any més en el mateix curs per l’alumnat que no ha assolit 
els objectius mínims ni les competències clau.  
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-Programa de reforç i pla de recuperació de pendents per fer un seguiment 
d’aquells alumnes que han promocionat amb matèries pendents (inclou el pla 
de treball elaborat pels departaments didàctics). 
 
-Tutories individualitzades per a aquells alumnes que presentin dificultats 
d’aprenentatge i/o exclusió social. 
 
-Reforços dins de l’aula per a aquell alumnat amb necessitats educatives de 
suport específic. 
 
-Programa d’acolliment lingüístic i cultural destinat als alumnes nouvinguts 
amb desconeixement de la nostra cultura i la nostra llengua. 
 
-Agrupaments reduïts a les assignatures instrumentals com a mesura d’atenció 
a la diversitat. 
 
-Pla de millora a l’ESO (veure pàgines 45-47 d’aquest document) 
 
  

14. TRACTAMENT DE LA LECTURA, DE LES TIC I DELS VALORS 

 
D’acord amb el Decret 29/2016, de 20 de maig, “sens perjudici del tractament 
específic que se’n fa a les matèries de l’àmbit lingüístic, s’han de planificar activitats que 
fomentin la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita i el desenvolupament de la 
capacitat per dialogar i expressar-se en públic. La lectura i la consolidació de l’hàbit 
lector són una responsabilitat que recau en totes les matèries del currículum”. Hem de 
tenir present que la lectura constitueix un factor primordial per al 
desenvolupament de les competències clau. 

  
A l’ESO s’ha de garantir a totes les matèries un temps dedicat a la lectura, 

així com activitats que fomentin el desenvolupament de la capacitat per 
dialogar i expressar-se en públic. Per això mateix, en el marc de la CCP, els 
departaments han  consensuat les següents actuacions relacionades amb 
aquests aspectes: 

 
1. Selecció de lectures elegides pels diferents departaments de manera que 
cada nivell en acabar el curs hagi llegit un determinat nombre de lectures. 
2. Cada departament contemplarà en les seves programacions un temps 
dedicat a la lectura. 
3. Adopció d’un model comú de comentari de text. 
4. Pautes generals d’exposició oral. 
5. Llistats de termes específics de les diferents matèries. 
6. Ús de material d’actualitat com a referent de la nostra realitat més 

propera: diaris, revistes, pel·lícules, etc… 
7. Models per a diferents tipus de textos funcionals: instàncies, actes, 

currículums vitae, sol·licituds, reclamacions, etc 
8. Criteris comuns d’avaluació de la correcció ortogràfica. 
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En relació a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i per 

tal de familiaritzar i fer competents els alumnes amb les tecnologies existents i 
potenciar-ne el seu ús, hi ha consensuades les següents mesures: 

 
1. Producció de documents digitals per a la realització de treballs, 
exposicions orals i processos de comunicació de qualsevol matèria emprant 
diferents programes informàtics (power-point, word, open office,…), llocs 
web o plataformes digitals (prezzi, pinterest, slideshare, blogger, wordpress, 
youtube, ivoox, etc.) 
2. Recerca i tractament d’informació  (resumir, esquematitzar, triar idees 
principals) a través d’internet a les diferents matèries. 
3. Aportació d’informació per part de l’alumnat per a ser inclosa a la pàgina 
web del centre. 
4. Utilització de la pàgina web del centre per transmetre informació variada 
relacionada amb el centre de manera que l’alumnat hi pugui accedir des de 
casa o des d’un altre indret. 
5. Utilització de la ràdio del centre com a eina motivadora per fer servir les 
TIC a partir de la creació de continguts radiofònics propis. 
 
Els valors són un dels trets presents a les competències clau; per aquesta raó 

es segueixen treballant per ajudar a l’assoliment d’aquestes competències. Es 
tracten a tota l’etapa i estan inclosos en el marc de les programacions 
didàctiques. 

  
Pel que fa al tractament dels valors (l’educació per a la pau, el respecte pel 

medi ambient, el respecte per altres persones que procedeixen d’altres realitats 
culturals, la convivència entre iguals…) en el nostre centre, els treballam: 

a) de manera transversal  a través de les diferents comissions de treball 
formades (convivència i mediació, medi ambient i lingüística i cultural)  i de 
les diferents matèries 
b) per mitjà de les tutories (emprant, sobretot, material audiovisual –
pel·lícules, documentals- i informàtic) 
c) en el curs de les activitats complementàries i extraescolars.  
d) a través d’exposicions d’activitats realitzades pel propi alumnat i/o 
oferides per altres institucions tan públiques com privades. 
 

       
 

15. ORGANITZACIÓ DE L’ESO 

 
L’etapa de l’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries i comprèn 
dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon d’un. 
 
Les matèries s’agrupen en tres blocs d’assignatures: a) assignatures troncals, b) 
assignatures específiques, i c) assignatures de lliure configuració autonòmica. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ESO 
 

 
 TRONCALS 

ESPECÍFIQUES MATÈRIA 
D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA OBLIGATÒRIES TRIAR-NE UNA 

1
r 

ci
cl

e
 E

S
O

 

 

 
1r 

ESO 

 
-Biologia i geologia 
-Geografia i història 
-Llengua castellana i 
literatura 
-Matemàtiques 
-Anglès 

 
-Educació física 
-Valors ètics o religió 
-Educació plàstica, 
visual i audiovisual I 
-Música I 

  

 
-Llengua catalana i 

literatura 
 
 

2n 
ESO 

 
-Física i química 
-Geografia i història 
-Llengua castellana i 
literatura 
-Matemàtiques 
-Anglès 

 
-Educació física 
-Valors ètics o religió 
-Tecnologia I 

 
-Educació plàstica, 
visual i audiovisual II 
-Música II 
-2a llengua 
estrangera 

 

 
3r 

ESO 

 
-Biologia i geologia 
-Física i química 
-Geografia i història 
-Llengua castellana i 
literatura 
-Anglès 
-Matèria d’opció (1) 

 
-Educació física 
-Valors ètics o religió 
-Tecnologia II 
 

 
-Cultura clàssica 
-Educació plàstica, 
visual i audiovisual II 
-Iniciació a l’activitat 
emprenedora i 
empresarial 
-Música II 
-Segona llengua 
estrangera 

 
(1) 
-Matemàtiques 
orientades als 
ensenyaments 
acadèmics o als 
ensenyaments 
aplicats 
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 TRONCALS 

ESPECÍFIQUES TRIAR 2 MATÈRIES 
D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA OBLIGATÒRIES TRIAR-NE UNA 

2
n

 c
ic

le
 E

S
O

  
(4

t 
d

’E
S

O
) 

 
E

n
se

n
y

a
m

e
n

ts
 

 a
ca

d
è
m

ic
s 

 
-Geografia i 
història 
-Llengua 
castellana i 
literatura 
-Matemàtiques 
acadèmiques 
-Anglès 
 
 
 

-Educació física 
-Valors ètics o religió 

 

-Arts escèniques i 
dansa 

-Cultura científica 
-Cultura clàssica 

-Educació plàstica, 
visual i audiovisual 

-Filosofia 
-Música 

-2a llengua estrangera 
-Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació 

-Una matèria troncal 
no cursada de 

qualsevol 
ensenyament 

 

 
-Biologia i geologia 
-Economia 
-Física i química 
-Llatí 

 
-Llengua catalana i 

literatura 
 
 

E
n

se
n

y
a

m
e
n

ts
  

a
p

li
ca

ts
 

 
-Geografia i 
història 
-Llengua 
castellana i 
literatura 
-Matemàtiques 
aplicades 
-Anglès 
 

 
-Ciències aplicades a 
l’activitat professional 
-Iniciació a l’activitat 
emprenedora i 
empresarial 
-Tecnologia 
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PROGRAMES DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DE REFORÇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 ÀMBITS 

ESPECÍFIQUES 
TUTORIA 

OBLIGATÒRIES TRIAR-NE UNA 
P

M
A

R
 

 
2

n
  

 

 
-Àmbit lingüístic i 
social 
-Àmbit científic i 
matemàtic 
-Àmbit llengües 
estrangeres 
-Àmbit pràctic 
 

 
-Educació física 
 

 
-Religió 
-Valors ètics 

 
-Tutoria 

 

3
r 

 
-Àmbit lingüístic i 
social 
-Àmbit científic I 
matemàtic 
-Àmbit llengües 
estrangeres 
-Àmbit practic 
 

 
-Educació física 

 
-Religió 
-Valors ètics 
 

-Tutoria 
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P
R

A
Q

  
4

t 
E

S
O

 

 
OBLIGATÒRIES 

 

TRONCALS ESPECÍFIQUES D’OPCIÓ 

 

TRIAR-NE DOS TRIAR-NE UNA TRIAR-NE UNA 

 
-Àmbit lingüístic i social 
-Matemàtiques aplicades 
-Anglès I 
-Educació física 
 
 

 
-Ciències aplicades 
a l’activitat 
professional 
-Tecnologia 
-Iniciació a 
l’activitat 
emprenedora i 
empresarial 
 

 
-Música 
-Educació plàstica, 
visual i audiovisual 
-Arts escèniques i dansa 
-Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 
-Segona llengua 
estrangera (francès) 
-Segona llengua 
estrangera (alemany) 
-Religió 
-Cultura científica 
-Cultura clàssica 
-Filosofia 
 

-Religió 
-Valors ètics 
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16. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM: COMPETÈNCIES CLAU I OBJECTIUS DEL 
BATXILLERAT 

 
1. Exercir la ciutadania inspirada en els valors democràtics, la Constitució 

espanyola i els drets humans, per tal de fomentar una societat justa, equitativa 
i solidària, que rebutgi les desigualtats i discriminacions i afavoreixi la 
sostenibilitat. (Competències socials i cíviques) 
 

2. Comprendre i saber-se expressar de manera oral i escrita en les llengües 
catalana, castellana  i en una o més llengües estrangeres, emprant totes les 
possibilitats i la riquesa dels seus recursos. (Competència en comunicació 
lingüística) 

 
3. Afermar la iniciativa personal, el treball en equip, els hàbits de lectura, estudi i 

disciplina, i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació amb soltesa 
i de manera responsable, especialment els paquets informàtics bàsics. 
(Competència digital/Competència per aprendre a aprendre/ Sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor) 

 
4. Accedir als coneixements matemàtics i mètodes científics i tecnològics 

fonamentals i comprendre els elements i procediments bàsics de la recerca per 
dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat elegida. (Competència 
matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia) 
 

5. Conèixer, valorar i respectar els trets lingüístics, literaris, històrics, artístics i 
mediambientals que configuren el patrimoni cultural i natural de la nostra 
comunitat i, per extensió, del món contemporani, per desenvolupar actituds 
de respecte, conservació i millora. (Consciència i expressions 
culturals/Competències socials i cíviques) 

 
6. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic com a 

fonts de formació i enriquiment cultural. (Consciència i expressions culturals) 
 

7. Utilitzar de forma regular i autònoma l’activitat física com a mitjà de 
desenvolupament personal i social, facilitant la millora de la salut i la qualitat 
de vida. (Competències socials i cíviques) 
 

8. Consolidar una maduresa personal i social que els permeti, per una banda, 
actuar de forma responsable i autònoma i desenvolupar l’esperit crític; per 
l’altra, resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. (Sentit 
d’iniciativa i esperit emprenedor / competències socials i cíviques) 
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17. ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT 

 

 

ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT 

 
 

 
 TRONCALS 

ESPECÍFIQUES 2 MATÈRIES 
D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA OBLIGATÒRIES TRIAR-NE DOS 

1
r 

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

 

  
M

o
d

a
li

ta
t 

d
e
 c

iè
n

ci
e
s 

 
-Filosofia 
-Llengua castellana i 
literatura I 
-Matemàtiques I 
-Anglès I 
 

 
-Educació física 
 

 
-Análisi musical I 
-Anatomia aplicada 
-Cultura científica 
-Dibuix artístic I 
-Llenguatge i pràctica 
musical 
-Religió 
-2a llengua estrangera I 
-Tecnologia industrial I 
-Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació I 
-Volum 
-Una materia troncal no 
cursada de qualsevol 
modalitat 
 
 

 
-Biologia i geología 

-Dibuix tècnic I 
-Física i química 

 

 
-Llengua catalana i 

literatura I 
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TRONCALS 

 
 

ESPECÍFIQUES 
2 MATÈRIES 

D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA 

1
r 

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

 

M
o

d
a
li

ta
t 

 d
’h

u
m

a
n

it
a
ts

 i
  
ci

è
n

ci
e

s 
so

ci
a
ls

 

C
iè

n
ci

e
s 

so
ci

a
ls

 

OBLIGATÒRIES TRIAR-NE DOS 

 
-Filosofia 
-Llengua castellana i 
literatura I 
-Anglès I 
-Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials I 
 

 
-Educació física 
 

 
-Análisi musical I 
-Anatomia aplicada 
-Cultura científica 
-Dibuix artístic I 
-Llenguatge i pràctica 
musical 
-Religió 
-2a llengua estrangera I 
-Tecnologia industrial I 
-Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació I 
-Volum 
-Una materia troncal no 
cursada de qualsevol 
modalitat 
 

-Economia 
-Grec I 
-Història del món 
contemporani 
-Literatura universal 

-Llengua catalana i 
literatura I 
 

H
u

m
a
n

it
a
ts

 

 
-Filosofia 
-Llengua castellana i 
literatura I 
-Anglès I  
-Llatí I 
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 TRONCALS 

ESPECÍFIQUES 2 MATÈRIES 
D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA OBLIGATÒRIES TRIAR-NE UNA 

2
n

 B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

 

  
M

o
d

a
li

ta
t 

d
e
 c

iè
n

ci
e
s 

 
-Història d’Espanya 
-Llengua castellana i 
literatura II 
-Matemàtiques II 
-Anglès II 
 

 
-Història de la 
filosofia 
 

 
-Análisi musical II 
-Ciències de la Terra i 
medi ambient 
-Dibuix artístic II 
-Fonaments 
d’administració i gestió 
-Història de la música i la 
dansa 
-Imatge i so 
- Psicologia 
-2a llengua estrangera II 
-Tècniques d’expressió 
graficoplàstica 
-Tecnologia industrial II 
-Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació II 
-Una materia troncal no 
cursada de qualsevol 
modalitat. 
 
 

 
-Biologia  
-Geología 

-Dibuix tècnic II 
-Física  

-Química 
 

 
-Llengua catalana i 

literatura II 
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TRONCALS 

 
 

ESPECÍFIQUES 
2 MATÈRIES 

D’OPCIÓ 

LLIURE 
CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA 

2
n

 B
A

T
X
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L

E
R

A
T

 

M
o

d
a
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t 

 d
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u
m

a
n
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a
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ci

è
n
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e

s 
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a
ls

 

C
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n
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e
s 
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a
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OBLIGATÒRIES TRIAR-NE DOS 

 
-Història d’Espanya 
-Llengua castellana i 
literatura II 
-Anglès II 
-Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials II 
 

 
-Història de la 
filosofia 
 

 
-Análisi musical II 
-Ciències de la Terra i 
medi ambient 
-Dibuix artístic II 
-Fonaments 
d’administració i gestió 
-Història de la música i la 
dansa 
-Imatge i so 
- Psicologia 
-2a llengua estrangera II 
-Tècniques d’expressió 
graficoplàstica 
-Tecnologia industrial II 
-Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació II 
-Una materia troncal no 
cursada de qualsevol 
modalitat. 
 

-Economia de 
l’empresa 
-Geografia 
-Grec II 
-Història de l’art 
 

-Llengua catalana i 
literatura II 
 

H
u

m
a
n

it
a
ts

 

 
-Història d’Espanya 
-Llengua castellana i 
literatura II 
-Anglès II 
-Llatí II 
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18. PÈRDUA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA A BATXILLERAT 

 
D’acord amb l’article 46 del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual 
s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als 
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears,  
1. “La falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que s’apliquin 
correctament els criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua i pot donar lloc a 
una avaluació extraordinària, convenientment preparada. 

 
2. “El ROF de cada centre ha d’establir el percentatge de faltes d’assistència per curs, 
àrea, assignatura o mòdul que pugui impossibilitar que s’apliqui l’avaluació 
contínua, així com els sistemes extraordinaris d’avaluació prevists per a aquests 
alumnes, sens perjudici del que estableix la normativa vigent sobre prevenció, 
control i seguiment de l’absentisme escolar a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears”. 
 
Per tal de que es compleixi aquest punt, el claustre aprova que: 

 
Els alumnes de batxillerat que tenguin un 20% o més de faltes injustificades 
perdin el dret d’avaluació contínua a una matèria. Es consideren faltes 
justificades: afers oficials, malalties i motius familiars. 
 

El procediment que s’ha d’aplicar es troba al ROF. 
 

 

19. BAIXA D’OFICI A BATXILLERAT 

 
 
 Baixa d’ofici (article 27 del Decret 30/2016 de 20 de maig) 

 
1. Un cop iniciades les activitats lectives, si s’acredita que un alumne no s’hi ha 

incorporat o ha faltat injustificadament, segons el ROF del centre, i de manera 
contínua a tots els períodes lectius durant deu (10) dies lectius, o de forma 
discontínua durant vint (20) dies lectius, l’equip directiu s’ha d’adreçar als 
pares o tutors de l’alumne –o a l’alumne si està emancipat legalment o té 18 
anys o més- per saber les raons d’aquest absentisme. Quan no hi hagi una 
causa justificada, el centre li ha d’oferir un termini perquè s’incorpori 
immediatament a les activitats acadèmiques del curs i l’ha d’advertir que, si 
no s’hi incorpora, se’l donarà de baixa d’ofici. Aquest procediment s’ha de 
desenvolupar fins a l’1 de desembre. 

 
2. Durant la resta del curs acadèmic només es pot donar de baixa d’ofici de la 

matrícula un alumne quan falti injustificadament a classe, segons el ROF, de 
forma contínua durant un període superior a vint (20) dies lectius, o de forma 
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discontínua durant un període superior a trenta-cinc (35) dies lectius. L’equip 
directiu s’ha d’adreçar als pares o tutors de l’alumne –o a l’alumne si està 
emancipat legalment o té 18 anys o més. El procediment que s’ha de seguir és 
el mateix que s’estableix en l’apartat anterior. 
 

El curs en què es doni de baixa d’ofici l’alumne en règim ordinari computa com 
un dels quatre anys en què pot romandre en aquest règim. 

 
 

       20. PÈRDUA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA A FPB 

 
Segons l’article 46 del Decret 121/2010, de 10 desembre pel qual s’estableixen els 
drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears estableix que: 

 
La falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que s’apliquin 
correctament els criteris d’avaluació contínua i la mateixa avaluació contínua i pot 
donar a una avaluació extraordinària, convenientment programada 
 
Per tal de que es compleixi aquest punt, el centre proposa que: 
 
Els alumnes de FPB que tenguin un 20% o més de faltes injustificades perdin el 
dret d’avaluació contínua a un àmbit. Es consideren faltes justificades: afers 
oficials, malalties i motius familiars. 
 
El procediment que s’ha de seguir es troba al ROF. 
 
 

       21. BAIXA D’OFICI A  FPB 

 
 
A l’inici de les activitats lectives, el tutor o tutora del grup d’alumnes de cada curs 
d’un cicle de formació professional bàsica els ha d’informar sobre el procediment i 
les causes per a la baixa d’ofici en la matrícula. El centre també informarà d’aquestes 
circumstància al full de matrícula. 
Si, un cop iniciades les activitats lectives, s’observa que un alumne o alumna que ha 
superat l’edat d’escolarització obligatòria no s’ha incorporat als ensenyaments en què 
s’havia matriculat o no hi assisteix de forma continuada, el cap d’estudis del centre, a 
proposta del tutor o tutora del grup d’alumnes, s’ha de dirigir a l’alumne o alumna 
per tal de conèixer les raons de l’absentisme. La comunicació s’ha de fer de manera 
que en quedi constància documentada o justificant de recepció. Quan no hi hagi 
resposta o, havent-n’hi, no es trobi causa justificada per a les absències, o la 
justificació sigui improcedent, el centre li ha d’oferir un termini perquè s’incorpori 
immediatament a les activitats acadèmiques del curs, advertint-li que, si no s’hi 
incorpora, se’l donarà de baixa d’ofici de la matrícula en el curs. Aquest procediment 
ha d’haver acabat abans del 31 d’octubre. 
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Una vegada passada aquesta data, es donarà de baixa d’ofici de la matrícula en un 
mòdul o en un curs d’un cicle l’alumne o alumna que hagi superat l’edat 
d’escolarització obligatòria que s’absenti sense justificació, o amb una justificació 
improcedent, de forma continuada durant 10 dies lectius o, de forma discontínua, 
durant un període superior al 15 % de la càrrega horària del total dels mòduls en què 
s’hagi matriculat (excloent-ne els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, 
si n’hi ha, i els que hagin estat objecte de convalidació o de renúncia a la 
convocatòria). 
 
Abans que un alumne o alumna que supera l’edat d’escolarització obligatòria arribi 
al percentatge d’absències que es preveu en el punt anterior, el cap d’estudis del 
centre ha de lliurar a aquesta persona o als seus representants legals, en cas que sigui 
menor d’edat, una comunicació en què se la informi del nombre de faltes no 
justificades que implica la baixa d’ofici de la matrícula per inassistència de cada 
mòdul. En la comunicació se li ha d’indicar de forma expressa els efectes que pot 
tenir no justificar les faltes respecte de la vigència de la matrícula, i també del termini 
establert per renunciar a la convocatòria o demanar la baixa en un o més mòduls. 
L’alumne o alumna, o els seus representants legals, ha de signar la comunicació 
perquè consti que estan assabentats de les condicions que hi figuren. 
La baixa d’ofici en la matrícula de l’alumne o alumna en el cicle de formació 
professional bàsica per les causes establertes en aquest article ha de seguir el 
procediment indicat al ROF. 
 
 

        22. CRITERIS PER AGRUPAMENTS REDUÏTS 

 

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. PROPOSTA DE CRITERIS PER 
AGRUPAMENTS REDUÏTS A 1r I 2n D’ESO. ÀREES INSTRUMENTALS 

 

Les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat són les actuacions i programes que 
s’estableixen des del centre i que van adreçades a aprofundir en el currículum 
mitjançant actuacions organitzatives, de coordinació i d'adequació d'aquest, sense 
alterar significativament els seus elements essencials. Al mateix temps també  es 
tracta la prevenció i superació de possibles dificultats. 

És important destacar que l’actitud positiva dels professors/es és el principal 
element per a l’èxit de les aules inclusives. 

 

Criteris a seguir a l’hora de realitzar agrupaments reduïts 

 

Com tots els recursos, els agrupaments en si mateixos no són ni bons ni dolents, és 
l’ús que es faci d’ells el que els farà positius o negatius. Seran realment beneficiosos si 
van acompanyats d’unes condicions metodològiques (Formes de treball a l’aula, 
autonomia,..), organitzatives (respectar les condicions que requereixen el treball 
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individual i en grup) i s’acomoden a les demandes dels/de les alumnes (respectar el seu 
ritme d’aprenentatge, adaptar les propostes,...). 

S’ha de tenir en compte que qualsevol tipus d’agrupament ha de: 

-Provocar la interacció social. 

-Aprofitar qualsevol situació d’aprenentatge. Una situació d’aprenentatge no 
sols es refereix a quan treballam a l’aula amb el llibre o fitxes, sinó moltes altres 
situacions que es plantegen i que no podem perdre l’oportunitat de treballar. 

Tenguent en compte tot l’exposat,  la proposta és: 

-Fer grups més reduïts a les àrees instrumentals ( de cada dos grups se’n fan 
tres). 

-Els grups haurien de ser heterogenis tenint en compte: 

o Distribució equitativa del nombre d’alumnes. 

o Distribució equitativa de sexes. 

o Distribució equitativa d’alumnes NESE. 

o Distribució equitativa d’aquells/es alumnes que per la seva trajectòria, 
capacitats i coneixements poden ser una referència i un suport per a la 
resta (estiren el carro). 

o Vigilar que no hi hagi incompatibilitats entre alguns alumnes per evitar 
acumulació de conductes disruptives (no poden estar junts). 

 

AVANTATGES: 

- Suport més individualitzat en general i en particular a aquells/es que 
presenten més dificultats. 

- S’eviten “etiquetes” i situacions segredadores i afavoreix l’educació en 

valors com la igualtat, la tolerància, la solidaritat i la cooperació.  

- Es facilita l’accés igualitari a l’aprenentatge i  un tractament pedagògic 

diversificat. 

- Fomenta la interacció entre iguals , la qual cosa afavoreix l’aprenentatge. 
Tots/es aprenen de tots/es. 

- L’alumnat amb més dificultats es sent més incentivat i es potencien les 

habilitats els més avantatjats.  

- S’aconsegueix una dinàmica de classe més activa. 

- Situacions d’aprenentatge més riques. 

- Propicia la coordinació del professorat que dóna classe en un mateix nivell i 
es poden compartir tasques, experiències , activitats, exàmens,... (menys feina). 

- Tots el grups treballen el mateix i garantim, així, arribar a 3r havent treballat el 
mateix. Es fomenta la continuïtat de l’etapa. 
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- Les adaptacions es fan de forma individualitzada i no grupal per donar 
resposta a les necessitats de cadascú/una als diferents ritmes d’aprenentatge i 
a la diversitat d’interessos i característiques de l’alumnat 

- Foment del treball cooperatiu com alternativa a estructures més 
individualistes i competitives que permet atendre les dificultats que l’alumnat 
presenta individualment: 

o Millora la comunicació, clima i relacions que s’estableixen. 

o Potencia el sentiment de pertinença al grup, la motivació, l’autoimatge, 
l’autoconcepte, la confiança en un/a mateix/a,... 

o Aprofita el paper educador del grup. 

o Possibilita l’ús de tècniques de resolució de conflictes, augmenta el nombre de 
punts de vista de l’alumnat en grup. 

o Tots/es aprenen de tots/es. 

o Treballam i afavorim l’adquisició de Competències Bàsiques 

 

 Agrupaments Reduïts Heterogenis 

Àrees 

Aquesta organització es realitza en totes les sessions de les 
àrees instrumentals: llengües catalana i castellana i 
matemàtiques.  Els criteris a seguir per a la confecció dels 
grups haurien de ser comuns a totes elles. 

Nombre 
d’alumnes 

Es formen grups més reduïts d'alumnes per flexibilitzar 
l'organització de les aules. Per exemple de cada dos grups se’n 
formen tres. O també de cada 4 grups se’n formen 6 o 7.  

Criteris pel 
que fa  a 
l’organització 

A principi de curs es formen els grups. Es solen mantenir els 
agrupaments al llarg del curs.  

La distribució dels alumnes es fa de manera equitativa. Tots 
els grups solen tenir el mateix número d’alumnes. 

Es pot desenvolupar un programa d’acord amb les diferències 
individuals. Proporciona flexibilitat i fomenta la relació 
saludable entre alumnes i professorat. Tots/es aprenen de 
tots/es. 

A l’hora de fer els grups es té en compte:  

- Nivell de coneixements previs. Informe de professors i tutors 
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del curs anterior. Resultats de les proves inicials. 

- Nivell maduratiu en capacitats generals. Expedient acadèmic 
de l’alumne. 

- Capacitat de relació social i adaptació de l’alumne al grup, 
evitant l’acumulació d’alumnes amb conductes disruptives.  

- Equilibri entre sexes. 

- Distribució equitativa dels alumnes NESE. 

Objectius 
- Proporcionar un suport més individualitzat als estudiants en 

general i en particular als que presenten més necessitats. 
- Formar grups heterogenis com a mitjà per educar en valors 

com la igualtat, la tolerància, la solidaritat i la cooperació. 
- Fomentar la interacció entre iguals, que afavoreix 

l'aprenentatge.  
- Ajudar a l’alumnat en la resolució de problemes, la presa de 

decisions, la planificació i la realització d’activitats en grup. 
- Aconseguir una dinàmica de classe més activa. 
- Evitar situacions segregadores.   
- Desenvolupar el compromís personal i grupal. 
- Seguir uns criteris generals de referència comuns. 
- Treballar activitats mes accessibles i amb major aplicació 

pràctica. 

Continguts / 
Competències 
bàsiques 

És necessària la coordinació permanent de l’equip de 
professors que imparteixen la mateixa àrea en els diferents 
grups pel que fa al seguiment de la programació. Una pràctica 
docent més informada, més sistemàtica, coherent i acurada.  

Tots els grups tenen un currículum comú.  

Les adaptacions es fan de manera individualitzada. 

Els continguts treballats permeten la continuïtat de l’etapa. 

Facilita l’accés igualitari a l'educació i un tractament pedagògic 
diversificat. 

Es dona resposta a diferents ritmes d’aprenentatge i a la 
diversitat d’interessos i característiques del alumnes dins el 
grup de referència. 

Elaboració d’activitats i proves comuns. 

Redueix la sensació de fracàs escolar en els alumnes. 

Permet atendre les diferències de manera més individual. 
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Metodologia Es creen entorns d'aprenentatge que valoren el potencial 
individual, les interaccions socials, el treball cooperatiu, 
l'experimentació i la innovació.  

El treball cooperatiu és una estratègia metodològica i curricular 
que es fonamenta en la dinàmica d’interacció social que 
s’estableix entre l’alumnat i amb el professorat per tal de 
millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. És una 
alternativa a estructures competitives i individualistes que 
permet atendre les necessitats i les dificultats que l’alumnat 
presenta individualment. Aprofita el paper educador del grup; 
en millora la comunicació, el clima i les relacions que s’hi 
estableixen; s’aprèn en la i per a la responsabilitat i el consens; 
i, fonamentalment, donat que requereix la implicació i de 
tothom, promou la valoració positiva i l’aprofitament dels 
recursos que els components poden oferir. Això comporta que 
s’afavoreixi la valoració de cadascú des d’una perspectiva 
global i integral de la persona. Potencia el sentiment de 
pertinença al grup però també la motivació, l’autoimatge i 
l’autoconcepte, la confiança en un mateix, etc. S’ha mostrat un 
tipus d’agrupament especialment potent per a l’atenció a la 
diversitat en contextos significativament complicats, que 
possibilita l’entrenament i la utilització de tècniques de 
resolució de problemes, augmenta el nombre de punts de vista 
dels/ de les alumnes en grup, l’alumnat adapta el temps al seu 
propi ritme, l’alumnat aprèn els uns/es dels altres i permet 
detectar necessitats individuals. 

Motivació 
grupal 

S’incentiva l'alumnat que té més dificultats en l'aprenentatge o 
que té un desfasament curricular, i al mateix temps es 
potencien les habilitats dels més avantatjats. 

Els alumnes aprenen els coneixements i les destreses 
necessàries per a la producció, participant en ella.  

Es continua en la dinàmica del centre com una organització 
complexa, multidimensional, dinàmica, sistèmica, oberta al 
medi en contínua interacció amb altres subsistemes afins.  

La intervenció activa del grup en l'anàlisi crítica, la reflexió i la 
presa de decisions sobre els canvis que cal fomentar dóna una 
major qualitat i eficàcia. 



 83 

Avaluació 
Els exàmens són simultanis. 

S’adapten les proves de manera més individualitzada. 

Les anàlisi i les investigacions sobre aquest tipus d’agrupaments demostren que els 
grups homogenis purs no existeixen en realitat i que no necessàriament tenen una 
influència sobre els rendiments instructius. Sí, en canvi, la tenen la metodologia que 
utilitzi el professor, la seva aptitud i actituds davant dels seus alumnes, que són al 
cap i a la fi els factors que marquen la pauta de l’eficàcia docent.  

- Reducció del nombre de professors que formen l’equip educatiu dels grups de 1r 
i 2n d’ESO: 

Amb la finalitat de disminuir l’impacte pedagògic en la transició dels alumnes a 
l’hora  d’incorporar-se  als  instituts  d’Educació  Secundària,  es  proposa  com  a 
mesura  organitzativa  la  possibilitat  d’assumir,  per  part  d’un  professor,  la 
càrrega lectiva de dos assignatures d’un mateix grup de 1r o 2n d’ESO, amb la 
possibilitat d’assumir a més la tutoria del grup. 

Amb aquesta mesura es podrà reduir el nombre de docents que imparteixen classe en 
un grup; així dels 11 docents que habitualment formen l’equip educatiu en 1r i 2n 
d’ESO es podria arribar a equips  formats per 7 o 8 docents. Aquesta mesura és 
especialment recomanable per a 1r de l’ESO. 

 

      23. ÍTEMS D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU 
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LLENGUA CASTELLÀ I LITERATURA 

COMPETENCIA 

CLAVE 
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

LA COMPETENCIA 

EN 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

(CCL)  

- Interpreta textos, escritos u orales, y 

expresa lo comprendido en nuevos 

textos, diferenciando su tipología y 

modalidad (especialmente texto 

narrativo, descriptivo y dialogado). 

 

- Amplía léxico propio, también 

mediante el aprendizaje de los 

mecanismos de creación de palabras. 

 

- Conoce y muestra diversidad en el 

lenguaje según el contexto y en 

respuesta a distintos estilos y registros 

lingüísticos. 

 

- Comprende los elementos básicos que 

conforman oraciones (categorías 

gramaticales), así como las principales 

estructuras que las conforman (sujeto y 

predicado). 

 

- Aplica las normas ortográficas (b/v, 

ll/y, h, g/j, c/qu/z, r/rr, s/x, 

acentuación…). 

 

- Interpreta textos, escritos u orales, y 

expresa lo comprendido en nuevos 

textos, diferenciando su tipología y 

modalidad (especialmente texto 

expositivo y argumentativo). 

 

- Reconoce las funciones del lenguaje 

como fruto de la intención del emisor y 

entiende que están vinculadas al tipo y 

modalidad textual del mensaje emitido. 

 

- Amplía léxico propio, también 

mediante el aprendizaje de los 

mecanismos de creación de palabras. 

 

- Conoce y muestra diversidad en el 

lenguaje según el contexto y en 

respuesta a distintos estilos y registros 

lingüísticos. 

 

- Comprende las estructuras sintácticas y 

las funciones básicas de los elementos 

que conforman las oraciones simples. 

 

- Aplica las normas ortográficas (b/v, h, 

g/j, s/x, acentuación, puntuación…). 

 

- Analiza textos, escritos u orales, y 

expresa lo comprendido en nuevos 

textos, diferenciando su tipología y 

modalidad. 

 

- Reconoce las funciones del lenguaje 

como fruto de la intención del emisor y 

entiende que están vinculadas al tipo y 

modalidad textual del mensaje emitido. 

 

- Adquiere, amplía y usa con precisión el 

léxico, mostrando diversidad según el 

contexto y en respuesta a distintos 

estilos y registros lingüísticos. 

 

- Comprende las estructuras sintácticas y 

las funciones de los elementos que 

conforman las oraciones simples, 

sabiendo construirlas correctamente. 

 

- Conoce y aplica las normas 

ortográficas como parte de una 

expresión lingüística correcta. 

- Analiza textos, escritos u orales, y 

expresa lo comprendido en nuevos 

textos, diferenciando su tipología y 

modalidad. 

 

- Reconoce las funciones del lenguaje 

como fruto de la intención del emisor y 

entiende que están vinculadas al tipo y 

modalidad textual del mensaje emitido. 

 

- Adquiere, amplía y usa con precisión el 

léxico, mostrando diversidad según el 

contexto y en respuesta a distintos 

estilos y registros lingüísticos. 

 

- Comprende las estructuras sintácticas y 

las funciones de los elementos que 

conforman las oraciones simples y 

compuestas, sabiendo construirlas 

correctamente. 

 

- Conoce y aplica las normas 

ortográficas como parte de una 

expresión lingüística correcta. 

LA COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

 

—— 

 

—— 

 

—— 

 

—— 
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LA COMPETENCIA 

DIGITAL (CD) 

- Usa recursos tecnológicos (= 

aplicaciones) para la comunicación y la 

resolución de problemas. 

 

- Busca, entiende, selecciona y ordena, 

de forma crítica y sistemática, todo tipo 

de información procedente de fuentes 

virtuales con el fin de utilizarla en la 

creación de contenidos (composición de 

textos escritos-orales, formales-

informales). 

 

- Comprende el lenguaje verbal y no 

verbal de la información, en particular 

lenguajes específicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 

- Usa recursos tecnológicos (= 

aplicaciones) para la comunicación y la 

resolución de problemas. 

 

- Busca, entiende, selecciona y ordena, 

de forma crítica y sistemática, todo tipo 

de información procedente de fuentes 

virtuales con el fin de utilizarla en la 

creación de contenidos (composición de 

textos escritos-orales, formales-

informales). 

 

- Comprende el lenguaje verbal y no 

verbal de la información, en particular 

lenguajes específicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 

- Usa recursos tecnológicos (= 

aplicaciones) para la comunicación y la 

resolución de problemas. 

 

- Busca, entiende, selecciona y ordena, 

de forma crítica y sistemática, todo tipo 

de información procedente de fuentes 

virtuales con el fin de utilizarla en la 

creación de contenidos (composición de 

textos escritos-orales, formales-

informales). 

 

- Comprende el lenguaje verbal y no 

verbal de la información, en particular 

lenguajes específicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 

- Usa recursos tecnológicos (= 

aplicaciones) para la comunicación y la 

resolución de problemas. 

 

- Busca, entiende, selecciona y ordena, 

de forma crítica y sistemática, todo tipo 

de información procedente de fuentes 

virtuales con el fin de utilizarla en la 

creación de contenidos (composición de 

textos escritos-orales, formales-

informales). 

 

- Comprende el lenguaje verbal y no 

verbal de la información, en particular 

lenguajes específicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 

 LAS 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

- Valora respetuosamente la lengua 

castellana como vehículo de 

comunicación, así como la diversidad 

lingüística de la que forma parte. 

 

- Sabe comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, a la vez que 

valora la opinión de los demás. 

 

- Reflexiona y rechaza los usos 

discriminatorios del lenguaje hacia otras 

lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 

etc. 

 

- Valora respetuosamente la lengua 

castellana como vehículo de 

comunicación, así como la diversidad 

lingüística de la que forma parte. 

 

- Sabe comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, a la vez que 

valora la opinión de los demás. 

 

- Reflexiona y rechaza los usos 

discriminatorios del lenguaje hacia otras 

lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 

etc. 

- Valora respetuosamente la lengua 

castellana como vehículo de 

comunicación, así como la diversidad 

lingüística de la que forma parte. 

 

- Sabe comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, a la vez que 

valora la opinión de los demás. 

 

- Reflexiona y rechaza los usos 

discriminatorios del lenguaje hacia otras 

lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 

etc. 

- Valora respetuosamente la lengua 

castellana como vehículo de 

comunicación, así como la diversidad 

lingüística de la que forma parte. 

 

- Sabe comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, a la vez que 

valora la opinión de los demás. 

 

- Reflexiona y rechaza los usos 

discriminatorios del lenguaje hacia otras 

lenguas, sexos, niveles sociales, culturas, 

etc. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

(CEC) 

 

 

 

 

 

- Lee, comprende, valora y respeta las 

obras artísticas, y en especial las 

literarias, como producto cultural. 

 

- Domina algunos conceptos literarios 

(género, lenguaje, estructuras) que 

permiten leer y apreciar el contenido 

artístico de un texto literario. 

 

- Lee, comprende, valora y respeta las 

obras artísticas, y en especial las 

literarias, como producto cultural. 

 

- Domina algunos conceptos literarios 

(género, lenguaje, estructuras) que 

permiten leer y apreciar el contenido 

artístico de un texto literario. 

 

- Lee, comprende, valora y respeta las 

obras artísticas, y en especial las 

literarias, como producto cultural. 

 

- Identifica las características estéticas 

de la Edad Media, del Renacimiento y 

del Barroco, y las reconoce en obras 

literarias, permitiéndole apreciar el 

contenido artístico de un texto literario 

- Lee, comprende, valora y respeta las 

obras artísticas, y en especial las 

literarias, como producto cultural. 

 

- Identifica las características estéticas 

del Romanticismo, del Realismo y de los 

principales movimientos del siglo XX, y 

las reconoce en obras literarias, 

permitiéndole apreciar el contenido 
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 -Elabora, con imaginación, textos 

creativos a partir de unos modelos 

literarios, aplicando diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, 

comunicativas, de sensibilidad y sentido 

estético. 

 

- Goza y valora de libertad de expresión. 

 

-Elabora, con imaginación, textos 

creativos a partir de unos modelos 

literarios, aplicando diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, 

comunicativas, de sensibilidad y sentido 

estético. 

 

- Goza y valora de libertad de expresión. 

 

de cada una de estas épocas. 

 

artístico de un texto literario de cada una 

de estas épocas. 

LA COMPETENCIA 

PARA APRENDER A 

APRENDER 

(CPAA) 

- Manifiesta iniciativa y motivación por 

aprender: autoevaluación y 

autocorrección, participación activa, 

hábitos de estudio, consulta de dudas, 

inquietud por el conocimiento (= 

curiosidad), habilidad para obtener 

información, capacidad de planificación. 

 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio 

que posibilitan el aprendizaje individual 

y colectivo: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-Toma conciencia de los procesos 

implicados en el aprendizaje (= cómo se 

aprende; y especialmente tiene 

conciencia de lo que sabe y de lo que 

desconoce, gracias a un proceso personal 

autoevaluativo. 

 

- Manifiesta iniciativa y motivación por 

aprender: autoevaluación y 

autocorrección, participación activa, 

hábitos de estudio, consulta de dudas, 

inquietud por el conocimiento (= 

curiosidad), habilidad para obtener 

información, capacidad de planificación. 

 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio 

que posibilitan el aprendizaje individual 

y colectivo: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-Toma conciencia de los procesos 

implicados en el aprendizaje (= cómo se 

aprende; y especialmente tiene 

conciencia de lo que sabe y de lo que 

desconoce, gracias a un proceso personal 

autoevaluativo. 

 

- Manifiesta iniciativa y motivación por 

aprender: autoevaluación y 

autocorrección, participación activa, 

hábitos de estudio, consulta de dudas, 

inquietud por el conocimiento (= 

curiosidad), habilidad para obtener 

información, capacidad de planificación. 

 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio 

que posibilitan el aprendizaje individual 

y colectivo: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-Toma conciencia de los procesos 

implicados en el aprendizaje (= cómo se 

aprende; y especialmente tiene 

conciencia de lo que sabe y de lo que 

desconoce, gracias a un proceso personal 

autoevaluativo. 

 

- Manifiesta iniciativa y motivación por 

aprender: autoevaluación y 

autocorrección, participación activa, 

hábitos de estudio, consulta de dudas, 

inquietud por el conocimiento (= 

curiosidad), habilidad para obtener 

información, capacidad de planificación. 

 

- Adquiere y aplica técnicas de estudio 

que posibilitan el aprendizaje individual 

y colectivo: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales… 

 

-Toma conciencia de los procesos 

implicados en el aprendizaje (= cómo se 

aprende; y especialmente tiene 

conciencia de lo que sabe y de lo que 

desconoce, gracias a un proceso personal 

autoevaluativo. 

 

SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

(SIE) 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 

propio. 

 

- Tiene iniciativa e interés y actúa de 

forma creativa o innovadora. 

 

- Acepta las responsabilidades que 

implica la asignatura (cumple con 

trabajos y lecturas trimestrales, estudia 

para los exámenes, hace buen uso de la 

agenda, realiza actividades de 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 

propio. 

 

- Tiene iniciativa e interés y actúa de 

forma creativa o innovadora. 

 

- Acepta las responsabilidades que 

implica la asignatura (cumple con 

trabajos y lecturas trimestrales, estudia 

para los exámenes, hace buen uso de la 

agenda, realiza actividades de 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 

propio. 

 

- Tiene iniciativa e interés y actúa de 

forma creativa o innovadora. 

 

- Acepta las responsabilidades que 

implica la asignatura (cumple con 

trabajos y lecturas trimestrales, estudia 

para los exámenes, hace buen uso de la 

agenda, realiza actividades de 

- Demuestra capacidad crítica y criterio 

propio. 

 

- Tiene iniciativa e interés y actúa de 

forma creativa o innovadora. 

 

- Acepta las responsabilidades que 

implica la asignatura (cumple con 

trabajos y lecturas trimestrales, estudia 

para los exámenes, hace buen uso de la 

agenda, realiza actividades de 
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CIÈNCIES NATURALS 

Competències clau 1r d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 

1- Competència en 

comunicació lingüística 

 

- Comprèn textos i informacions de 

caràcter científic bàsic i distingeix les idees 

essencials de les secundàries. 

- Adquireix i fa un ús adequat del 

llenguatge de la ciència, imprescindible per 

descriure fets i fenòmens del món natural 

- Manté una actitud favorable cap a la 

lectura mitjançant la utilització de textos 

relacionats amb la ciència. 

- Sap elaborar 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. 

- Pot donar respostes raonades davant les 

qüestions que es plantegin durant el curs. 

- S'expressa adequadament de forma oral, fent 

ús del vocabulari específic de l'assignatura. 

- S'expressa adequadament de forma escrita, 

fent ús del vocabulari específic de 

l'assignatura. 

- Compren textos bàsics de caràcter científic. 

-  Fa les lectures recomanades 

- Utilitza adequadament la lectura i l’escriptura 

per cercar, recopilar i processar la informació 

relacionada amb els temes tractats. 

- És capaç d’aplicar el llenguatge científic en 

l’expressió d’idees complexes. 

- Pot manejar amb correcció i de forma normal 

missatges complexos generats dins l’àmbit 

científic. 

- Sap emprar terminologia científica 

- formal, rigorosa i concreta que sigui 

específica per al seu nivell. 

- Sap escriure correctament i sense faltes 

d’ortografia segons el seu nivell. 

ampliación, participa en clase 

activamente, etc.), con capacidad de 

planificación, organización y gestión. 

 

- Sabe comunicar: se expresa en público 

de forma coherente y adecuada, con el 

fin de presentar, representar y 

consensuar. 

 

ampliación, participa en clase 

activamente, etc.), con capacidad de 

planificación, organización y gestión. 

 

- Sabe comunicar: se expresa en público 

de forma coherente y adecuada, con el 

fin de presentar, representar y 

consensuar. 

 

ampliación, participa en clase 

activamente, etc.), con capacidad de 

planificación, organización y gestión. 

 

- Sabe comunicar: se expresa en público 

de forma coherente y adecuada, con el 

fin de presentar, representar y 

consensuar. 

 

ampliación, participa en clase 

activamente, etc.), con capacidad de 

planificación, organización y gestión. 

 

- Sabe comunicar: se expresa en público 

de forma coherente y adecuada, con el 

fin de presentar, representar y 

consensuar. 
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2- Competència matemàtica 

i competències bàsiques en 

ciència i tecnologia 

 

- Planteja correctament hipòtesis per a la 

resolució de problemes 

- Pot resoldre problemes en diferents 

àmbits de la ciència (aula, laboratori, casa, 

etc.) 

- Pot desenvolupar aspectes quantitatius i 

especials de la realitat. 

- Interpreta i diferencia correctament entre 

models formals i mentals senzills. 

- Aplica el raonament matemàtic amb la 

finalitat de resoldre diversos problemes 

relacionats amb la biologia i la geologia. 

- Comprèn la informació presentada en 

format numèric o gràfic. 

- Organitza i la representa la informació 

utilitzant procediments matemàtics. 

- Comprèn els conceptes científics i tècnics 

i les teories científiques bàsiques i reconeix  

la recerca com una forma de construir el 

coneixement al llarg de la història. 

- Aplica correctament el raonament matemàtic 

per resoldre problemes relacionats amb la 

biologia i la geologia. 

- Comprèn la informació presentada en format 

numèric o gràfic de dades  relacionades amb la 

biologia i la geologia. 

- Utilitza taules i gràfiques per representar 

dades. 

- Compren conceptes científics i tècnics 

relacionats amb la biologia i al geologia 

- Compren teories científiques bàsiques i 

reconeix la recerca com una forma de construir 

el coneixement al llarg de la història. 

- Resol problemes relacionats amb el món 

natural. 

- Sap fer prediccions i prendre decisions 

utilitzant el mètode científic, amb la 

identificació de problemes, l'observació, el 

contrast d'hipòtesis i les conclusions. 

- Valora el coneixement científic i la seva 

capacitat d'aportar millores a la societat.  

- Valora de forma crítica l'impacte de les 

activitats humanes. 

- S'implica en l'utilització responsable recursos 

naturals, així com en la conservació del medi 

ambient. 

- Utilitza i manipula adequadament eines 

tecnològiques (microscopis, lupes binoculars, 

balances de precisió, sistemes electrònics 

diversos, etc.) per obtenir informació o dades. 

- Adquireix pautes de vida saludable a partir 

del coneixement del funcionament del cos 

humà. 

 

- Pot utilitzar i realitzar gràfics complexos per 

explicar fenòmens naturals. 

- Utilitza correctament el raonament matemàtic 

per analitzar les causes i conseqüències en el si 

dels processos naturals. 

- Presenta una actitud positiva i curiosa davant 

la ciència i els avanços tecnològics. 

- És capaç de reconèixer i explicar els 

fenòmens naturals tractats durant el curs. 

- Reconeix la importància i influència de les 

accions humanes sobre els ecosistemes 

naturals. 

- Pren una posició empàtica i responsable 

davant la responsabilitat de les accions 

humanes com a causants dels problemes 

mediambientals actuals. 

- Reconeix com els avanços científics 

influeixen de forma positiva en la seva qualitat 

de vida. 

- És capaç de recollir dades a través de 

l’observació d’un ecosistema i d’interpretar-

les. 
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3- Competència digital - Utilitza les TIC per obtenir, 

emmagatzemar, processar, presentar i 

intercanviar informació relacionada amb la 

biologia i la geologia. 

- Utilitza les TIC perquè puguin interactuar 

professors amb alumnes i alumnes entre si 

(aula virtual, Moodle, blogs, etc.). 

- Desenvolupa la capacitat de seleccionar la 

informació de manera crítica considerant la 

fiabilitat de les fonts científiques de les 

quals prové. 

- Utilitza de forma segura i crítica les TIC per 

al treball científic. 

- Utilitza correctament les TIC per obtenir, 

emmagatzemar, processar, presentar i 

intercanviar informació relacionada amb la 

biologia i la geologia. 

- Utilitza les TIC per interactuar amb el 

professorat (aules  virtuals, Moodles, blogs, 

etc.). 

- Selecciona de manera crítica la informació 

considerant la fiabilitat de les fonts científiques 

de les quals prové. 

- És capaç d’utilitzar diferents fonts 

d’informació i noves tecnologies per a recollir, 

processar i interpretar la ciència i les 

innovacions científiques. 

- Presenta una actitud crítica davant la 

informació extreta dels diferents mitjans de 

comunicació identificant la seva font i 

fiabilitat. 

 

4- Aprendre a aprendre - Desenvolupa destreses senzilles pròpies 

del treball científic: discussió de 

problemes, plantejament de conjectures, 

planificació de dissenys experimentals i 

anàlisis de resultats. 

- És capaç de reflexionar d’una forma 

crítica sobre allò que ha après. 

- Té 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. 

- Té  presa de consciència d’ell mateix 

sobre el que sap, així com sobre el que ha 

d’aprendre. 

- Determina les seves necessitats 

d’aprenentatge a fi d’esbrinar les 

oportunitats disponibles per ser capaç de 

superar els obstacles i culminar 

l’aprenentatge amb èxit. 

- Adquireix estratègies per planificar 

l’execució d’una tasca i per supervisar-la i 

avaluar-la. 

- Ha adquirit, processat i assimilat nous 

- Organitza  el propi aprenentatge, 

gestiona el temps i la informació de forma 

eficaç, ja sigui individualment o en grup. És 

conscient del que sap i del que ha d'aprendre. 

- Intenta superar les seves dificultats. 

- Planifica, supervisa i avalua les seves tasques. 

- Assimila de forma eficient nous 

coneixements i capacitats. 

- Mostra curiositat per aprendre. 

 

- Valora el coneixement l’esforç necessari per 

adquirir-lo. 

- És conscient del que sap i del que necessita 

aprendre 

- Desenvolupa un aprenentatge autònom 

demostrant perseverança i esforç per abordar 

situacions de complexitat creixent. 

- És capaç de reflexionar d’una forma crítica 

sobre allò que ha aprés. 
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coneixements i capacitats. 

- Té una curiositat per aprendre basada en 

la seva percepció que té de l’entorn. 

5- Competències socials i 

cíviques 

- Pot comprendre la seva realitat social i les 

relacions ciència-societat, adoptant una 

actitud crítica sobre la incorporació dels 

avenços tecnològics i científics en la 

societat valorant els seu avantatges i 

inconvenients. 

- Valora les diferents realitats socials i les 

aportacions que realitzen les diferents 

cultures a la ciència. 

- Adopta actituds de comprensió i 

col·laboració durant els debats. 

- Demostra una actitud positiva envers el 

treball en grup (especialment durant les 

pràctiques i el temps de laboratori) 

- Valora la importància que té per a la 

humanitat conèixer els éssers vius, els 

sistemes terrestres i l’Univers. 

- Avalua 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. 

- Adquireix una alfabetització científica i 

tecnològica per adquirir opinions pròpies i 

fonamentades, per poder participar en les 

principals controvèrsies de la societat 

actual. 

- Té coneixement de la dimensió social i 

ètica dels avenços científics i tecnològics i 

dels debats que han sorgit sobre alguns 

d’aquests avenços, i entén l’evolució de la 

humanitat i es forma com a ciutadà amb 

opinió pròpia i capacitat per participar en 

les decisions que afecten la societat 

- Valora de forma crítica la dimensió social i 

ètica d'alguns avenços científics i 

tecnològics. 

- Reconeix la importància que té el 

coneixement dels éssers vius i els sistemes 

terrestres. 

- Reconeix  les conseqüències dels 

diferents estils de vida sobre la salut.  

- Reconeix les conseqüències dels diferents 

estils de vida sobre el medi ambient i el 

desenvolupament sostenible. 

- Fonamenta les seves opinions sobre 

assumptes d'actualitat relacionats amb la 

ciència utilitzant el vocabulari aprés en 

l'assignatura. 

 

- Pot analitzar correctament els problemes 

socials i cercar solucions a partir de la seva 

formació científica. 

- Participa de forma activa en la recerca de 

solucions per a tractar els problemes 

ambientals que es desenvolupen durant el curs. 

- Adopta actituds actives de comprensió i 

col·laboració durant els debats. 

- Compren l’impacte de l’activitat humana i els 

problemes ambientals que se’n deriven. 

- Valora les diferents realitats socials i les 

aportacions que realitzen les diferents cultures 

a la ciència 
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6- Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

- Desenvolupa projectes amb 

responsabilitat, mostrant iniciativa i 

creativitat, planificant-los adequadament i 

aprenent dels errors. 

- Té creativitat, innovació i assumeix riscs, 

així com l’habilitat per planificar i 

gestionar projectes amb la finalitat d’assolir 

objectius. 

- Participa en l'elaboració de projectes de 

forma responsable, planificant adequadament i 

aprenent del errors. 

- Mostra creativitat, innovació assumint algun 

risc. 

- Té habilitat per planificar i gestionar 

projectes. 

- És capaç de demanar ajuda durant les 

classes. 

- És capaç de desenvolupar un esperit crític 

que li permeti ser autònom i respectuós amb 

les opinions dels altres. 

- Demostra confiança en les seves capacitats 

per enfrontar-se a situacions incertes. 

- Demostra una actitud positiva i crítica davant 

la ciència. 

- Té capacitat d’.autosuperació i perseverança 

i per realitzar un esforç quan la situació  ho 

requereix. 

- Pensa de forma autònoma, amb imaginació i 

creativitat. 
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7- Consciència i expressions 

culturals 

- Comprèn i valora les diferents formes de 

pensar d’altres cultures en relació amb la 

ciència. 

- Valora l’aportació de les ciències al 

desenvolupament del patrimoni cultural i 

artístic. 

- És capaç d’utilitzar de forma senzilla el 

dibuix com a eina per a comprendre i 

explicar els processos biològics i geològics. 

- Té 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. 

- Adquireix de recursos per dur a terme 

tasques amb pulcritud i criteri estètic. 

- Aprecia els valors estètics i culturals del 

patrimoni natural. 

- Valora la importància de les persones que 

han fet possible l’evolució del pensament 

científic com a part de la cultura. 

- Coneix part del patrimoni natural de les Illes 

Balears. 

- Reconeix l'aportació de les diferents cultures 

a l'evolució del progrés de la humanitat. 

- Du a terme tasques amb pulcritud i criteri 

estètic. 

- Reconeix el valor estètic i cultural del 

patrimoni natural. 

- Valora la importància de les persones que han 

fet possible l’evolució del pensament científic 

com a part de la cultura. 

- És capaç de comprendre que molts de 

corrents culturals i artístics reflecteixen 

processos o fenòmens naturals. 

- Comprèn i valora les diferents formes de 

pensar d’altres cultures en relació amb la 

ciència. 

- És capaç d’utilitzar el dibuix com a eina per a 

comprendre i explicar els processos biològics i 

geològics. 
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

- Comprendre textos orals i 

escrits. 

- Expressar-se amb correcció 

oralment i per escrit. 

- Treballar les quatre propietats 

textuals (adequació, coherència, 

cohesió i correcció). 

- Comprendre textos orals i 

escrits. 

- Expressar-se amb correcció 

oralment i per escrit. 

- Treballar les quatre propietats 

textuals (adequació, coherència, 

cohesió i correcció). 

 

 

 

 

- Comprendre textos orals i escrits 

de tots els tipus i saber diferenciar-

los. 

- Expressar-se amb correcció 

oralment i per escrit. 

- Ser capaç de reconèixer i aplicar 

les quatre propietats textuals 

(adequació, coherència, cohesió i 

correcció). 

- Aprendre l’estructura dels diaris.  

 

- Comprendre, interpretar i valorar textos 

orals i escrits de tots els tipus i saber 

diferenciar-los en relació als àmbits d’ús. 

- Expressar-se amb correcció oralment i 

per escrit. 

- Ser capaç de reconèixer i aplicar les 

quatre propietats textuals  (adequació, 

coherència, cohesió i correcció) i saber 

detectar els problemes que hi estan 

relacionats. 

- Redactar textos amb intenció literària. 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

- Aprendre a separar en síl·labes  

 

- Aprendre a separar en síl·labes  

- Aprendre a fer l’anàlisi mètrica. 

- Aprendre a separar en síl·labes  

- Aprendre a fer l’anàlisi mètrica. 

- Entendre i aplicar la relació entre 

categories, sintagmes i funcions. 

- Aprendre a separar en síl·labes  

- Aprendre a fer l’anàlisi mètrica. 

- Entendre i aplicar la relació entre 

categories, sintagmes i funcions. 

- Entendre i aplicar la relació entre els 

pronoms febles i les funcions. 

3- Competència 

digital. 

- Començar a utilitzar 

autònomament les tecnologies de 

la informació i la comunicació per 

obtenir i presentar informació. 

- Començar a utilitzar correctors 

ortogràfics. 

- Utilitzar autònomament les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació per obtenir i 

presentar informació. 

- Utilitzar correctors ortogràfics. 

- Utilitzar autònomament les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació per obtenir i presentar 

informació. 

- Utilitzar correctors ortogràfics i 

diccionaris en línia. 

- Utilitzar autònomament les tecnologies 

de la informació i la comunicació per 

obtenir i presentar informació. 

- Utilitzar autònomament les tecnologies 

de la informació i la comunicació per 

organitzar el seu estudi. 
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- Aprendre l’estructura dels diaris 

digitals. 

- Utilitzar correctors ortogràfics. 

4- Aprendre a 

aprendre. 

- Començar a aplicar 

l’autocorrecció i la cocorrecció 

- Començar a aplicar 

l’autoavaluació i la coavaluació. 

- Aprendre a valorar la lectura. 

 

- Aplicar l’autocorrecció i la 

cocorrecció 

- Aplicar l’autoavaluació i la 

coavaluació 

- Començar a desenvolupar una 

actitud progressivament crítica i 

reflexiva davant la lectura. 

- Aplicar l’autocorrecció i la 

cocorrecció 

- Aplicar l’autoavaluació i la 

coavaluació 

- Desenvolupar una actitud 

progressivament crítica i reflexiva 

davant la lectura. 

- Aplicar l’autocorrecció i la Cocorrecció 

- Aplicar l’autoavaluació i la coavaluació 

- Desenvolupar una actitud 

progressivament crítica i reflexiva davant 

la lectura. 

- Conèixer diversos recursos en línia per 

ser capaç de treballar cada vegada de 

manera més autònoma. 

5- Competències 

socials i cíviques. 

- Respectar els companys i els 

torns de paraula  

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà d’entesa 

entre les persones dins la societat  

 

 

- Respectar els companys i els 

torns de paraula  

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà 

d’entesa entre les persones dins 

la societat  

- Apreciar la literatura del seu 

entorn més proper com a part del 

patrimoni comú. 

- Respectar els companys i els 

torns de paraula  

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà d’entesa 

entre les persones dins la societat  

- Apreciar la literatura com a part 

del patrimoni comú. 

- Respectar els companys i els torns de 

paraula. 

- Valorar la llengua i la comunicació com 

a mitjà d’entesa entre les persones dins la 

societat.  

- Apreciar la literatura com a part del 

patrimoni comú. 

- Entendre l’aprenentatge de les 

tipologies textuals com una manera de 

desenvolupar-se socialment. 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

- Començar a realitzar treballs 

escrits i orals amb unes pautes 

establertes. 

 

- Realitzar treballs escrits i orals 

amb unes pautes establertes. 

- Començar a organitzar l’estudi 

autònom. 

- Saber crear grups de treball i 

tenir responsabilitat dins aquest. 

- Realitzar treballs escrits i orals 

amb unes pautes establertes. 

- Organitzar l’estudi autònom. 

- Saber crear grups de treball i tenir 

responsabilitat dins aquest. 

- Realitzar treballs escrits i orals amb 

unes pautes establertes. 

- Organitzar l’estudi autònom. 

- Crear grups de treball i tenir 

responsabilitat dins aquest. 

7- Consciència i 

expressions 

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà d’entesa 

entre les persones dins la societat. 

- Aprendre i valorar la cultura 

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà 

d’entesa entre les persones dins 

- Valorar la llengua i la 

comunicació com a mitjà d’entesa 

entre les persones dins la societat. 

- Valorar la llengua i la comunicació com 

a mitjà d’entesa entre les persones dins la 

societat. 
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culturals. pròpia del lloc on es viu com a 

unió de tots els catalanoparlants.  

la societat. 

- Aprendre i valorar la cultura 

pròpia del lloc on es viu com a 

unió de tots els catalanoparlants.  

- Aprendre i valorar la cultura 

pròpia del lloc on es viu com a 

unió de tots els catalanoparlants.  

- Aprendre a valorar els textos 

literaris com a expressió de la 

cultura d’una societat. 

- Aprendre i valorar la cultura pròpia del 

lloc on es viu com a unió de tots els 

catalanoparlants. 

- Aprendre a valorar els textos literaris 

com a expressió de la cultura d’una 

societat i relacionar-ne les 

característiques amb altres formes d’art.  

 

 

 
ECONOMIA 

 3r ESO 4r ESO 

 

 

1- Comunicació lingüística. 

- Comprèn els textos de matèria econòmica i a partir del seu 

anàlisi, es capaç d'extreure conclusions i elaborar 

presentacions de diferents tipus. 

- Sap emprar terminologia econòmica que sigui específica per 

al seu nivell. 

 

- Comprèn els textos de matèria econòmica i a partir del seu anàlisi, 

es capaç d'extreure conclusions i elaborar presentacions de diferents 

tipus. 

-Elabora teories i conclusions i participa en debats. 

- Sap emprar la terminologia econòmica que sigui específica per al 

seu nivell, elabora teories, extrau conclusions i participa en debats. 

 

2- Competència matemàtica i 

competències bàsiques en ciència 

i tecnologia.  

- Realitza operacions senzilles. 

- Sap realitzar una anàlisi dels resultats de les informacions 

numèriques i sap extreure conclusions 

- Realitza operacions senzilles. 

- Sap realitzar una anàlisi dels resultats de les informacions 

numèriques i sap extreure conclusions. 

 

 

 

- Cerca i selecciona informació utilitzant internet. 

- Empra l’ordinador com a eina de treball. 

- Utilitza programes informàtics per a la producció de 

documents. 

- Valora l’ús de la calculadora com a ajuda per resoldre problemes 

matemàtics. 

- Domina l’ús de la calculadora. 

- L’ús d’Internet i l’ús creatiu, crític i segur de les noves tecnologies 
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3- Competència digital. 

 

- Aplica les estratègies d’ús del processador de textos que 

contribueixen a una presentació correcta i adequada tant 

escrita com oral. 

 

 

de la informació. 

- Utilitza programes informàtics per a la producció de documents. 

- Visita les pàgines web d’organismes i institucions i n’extreu 

dades. 

- Aplica les estratègies d’ús del processador de textos que 

contribueixen a una presentació correcta i adequada tant escrita com 

oral. 

 

 

4- Aprendre a aprendre. 

- És conscient del que se sap i del que cal aprendre. 

- Desenvolupa uns correctes hàbits d’estudi i una actitud 

activa en el propi procés d’aprenentatge. 

- Mostra curiositat pels problemes actuals de l'economia. 

- Reflexiona d’una forma crítica sobre allò que ha après. 

- És conscient del que se sap i del que cal aprendre. 

- Desenvolupa uns correctes hàbits d’estudi i una actitud activa en 

el propi procés d’aprenentatge. 

- Té autonomia en l’aprenentatge. 

- Mostra curiositat pels problemes actuals de l'economia. 

- Reflexiona d’una forma crítica sobre allò que ha après. 

 

 

5- Competències socials i 

cíviques. 

- Adopta actituds actives de comprensió i col·laboració durant 

els debats. 

- Demostra una actitud positiva envers el treball en grup, 

practica el diàleg i la negociació per arribar a acords com a 

forma de resoldre els conflictes. 

- Interpreta els fenòmens econòmics i els seus efectes en la 

societat,a més, elabora respostes per a les possibles 

resolucions. 

- Adopta actituds actives de comprensió i col·laboració durant els 

debats. 

- Demostra una actitud positiva envers el treball en grup, practica el 

diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre 

els conflictes. 

- Interpreta els fenòmens econòmics i els seus efectes en la 

societat,a més, elabora respostes per a les possibles resolucions. 

 

6- Sentit d’iniciativa i esperit 

- Sap generar noves idees i procediments originals a partir de 

coneixements previs. 
- Sap generar noves idees i procediments originals a partir de 

coneixements previs. 
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emprenedor. 

 

- Dissenya, planifica i gestiona projectes. 

- Porta a la pràctica propostes innovadores  

- Pensa de forma autònoma, amb imaginació i creativitat. 

- Dissenya, planifica i gestiona projectes. 

- Porta a la pràctica propostes innovadores  

- Pensa de forma autònoma, amb imaginació i creativitat. 

 

7- Consciència i expressions 

culturals. 

- Coneix, comprèn i valora amb esperit crític les mesures 

econòmiques adoptades pels diversos Estats, sempre amb una 

actitud oberta i respectuosa cap a les diferents polítiques 

econòmiques.  

- Coneix, comprèn i valora amb esperit crític les mesures 

econòmiques adoptades pels diversos Estats, sempre amb una 

actitud oberta i respectuosa cap a les diferents polítiques 

econòmiques.  
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

1. Fa ús de la comunicació tant oral com 

escrita, a través del treball escrit 

individual dels continguts treballats  

 i la seua exposició oral. 

2. Utilitza vocabulari específic d’educació 

física. 

3.  Experimenta amb el cos diferents 

gestos, ritmes i postures; senyals que 

configuren la base del llenguatge 

corporal.  

4. Empra  adequadament un  nivell mínim 

d’ortografia. 

1. Fa un ús acceptable de la comunicació 

tant oral com escrita, a través del treball 

escrit en grup dels continguts treballats i 

la seua exposició oral. 

2. Utilitza amb propietat vocabulari 

específic d’educació física. 

3.  Experimenta i reflexiona sobre  la 

relació existent entre l’ús del cos i els 

pensaments i sentiments de la persona. 

4. Empra adequadament un nivell bàsic 

d’ortografia. 

1. Fa un ús correcte, adequat i coherent 

de la comunicació tant oral  com escrita, 

a través del treball escrit dels continguts 

treballats  i la seua exposició oral. 

2. Utilitza una àmplia gama de 

vocabulari específic d’educació física. 

3.  Interioritza  la relació  entre l’ús del 

cos i els pensaments i sentiments. 

4. Empra adequadament un  nivell 

intermedi d’ortografia. 

1. Fa un ús estructurat, significatiu i 

madur de la comunicació tant oral 

com escrita, a través d’una sessió 

dirigida al grup-classe dels continguts 

treballats. 

2. Utilitza un vocabulari específic 

 d’educació física molt ric. 

3.  Transmiteix intencionadament amb 

el cos sentiments i pensaments, 

senyals que configuren la base del 

llenguatge corporal. 

4. Empra adequadamentun nivell alt 

d’ortografia. 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

1. Processa de la informació dels 

continguts treballats i la transforma en 

coneixement. 

2. Fa un ús bàsic de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

3. Usa fórmules per a calcular les 

pulsacions (P/m) i les puntuacions de les 

proves físiques. 

 

1. Usa fórmules per a calcular temps, 

distàncies (t, e) i les puntuacions de les 

proves físiques. 

 

1. Busca, selecciona i processa la 

informació rellevant dels continguts 

treballats i la transforma en coneixement. 

2. Fa un ús avançat de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

3. Usa fórmules per a calcular el llindar 

aeròbic (ZOAF) i les puntuacions de les 

proves físiques. 

4. Elabora i interpreta gràfiques  

relacionades amb la cura de la salut. 

1. Usa fórmules per a calcular  el 

índex de massa corporal (IMC ) i les 

puntuacions de les proves físiques. 

2. Elabora i interpreta gràfiques 

relacionades amb la cura de la salut. 

3. Planifica i organitza competicions 

esportives. 

4. Valora de forma crítica la 

informació dels continguts treballats i 

la transforma en coneixement. 

5. Fa un ús avançat de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

3- Competència 

digital. 

 

1. Selecciona i processa la informació 

rellevant dels continguts treballats i la 

transforma en coneixement. 

2. Fa un ús bàsic de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

1. Selecciona i processa la informació 

rellevant dels continguts treballats i la 

transforma en coneixement. 

2. Fa un ús bàsic de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

1. Selecciona i processa la informació 

rellevant dels continguts treballats i la 

transforma en coneixement. 

2. Fa un ús bàsic de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

1. Selecciona i processa la informació 

rellevant dels continguts treballats i la 

transforma en coneixement. 

2. Fa un ús bàsic de les TIC com a 

generadores i transmissores de 

coneixements i de comunicació. 

4- Aprendre a 

aprendre. 

1. Sap planificar un escalfament general a 

partir d’un procés d’experimentació.  

2. Coneix la pròpia capacitat de regular el 

propi aprenentatge i practica activitat 

física en el temps lliure  

1. Sap planificar una activitat física a 

partir d’un procés d’experimentació.  

2. S’inicia en la regulació del propi 

aprenentatge i practica activitat física en 

el temps lliure.  

1. Sap planificar i aplicar una sessió 

pràctica a partir d’un procés 

d’experimentació.  

2. Regula la pròpia pràctica d’activitat 

física en el temps lliure, de manera 

. 1. Sap planificar i aplicar un 

programa de salut  a partir d’un procés 

d’experimentació.  

2. Regula la pròpia pràctica d’activitat 

física en el temps lliure, de manera 
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3. Desenvolupa habilitats per al treball en 

equip en handbol, bàdminton, etc 

4. Identifica tècniques i tàctiques, 

generalitzables per a diverses activitats 

esportives.  

3. Desenvolupa habilitats per al treball en 

equip en rugbi-tag, etc 

4. Relaciona tècniques i tàctiques entre 

diverses activitats esportives. 

 

habitual.  

3. Desenvolupa habilitats per al treball en 

equip en handbol, esgrima, etc 

4. Compara tècniques  i tàctiques entre 

diverses activitats esportives. 

organitzada i estructurada.  

3. Desenvolupa habilitats per al treball 

en equip en bàsquet, judo, etc 

4. Analitza tècniques i tàctiques de 

diverses activitats esportives. 

5- Competències 

socials i cíviques. 

1. Accepta  la integració i el respecte com 

mesures necessàries per a la convivència. 

2. És capaç de cooperar i treballar en 

equip. 

3. Reconeix les diferències i limitacions 

dels participants, així com les pròpies. 

4. Acompleix les normes i reglaments que 

regeixen les activitats esportives 

(bàdminton, handbol, bàsquet, etc). 

1. Treballa per aconseguir un estat 

acceptable de benestar físic, mental i 

social en un entorn saludable.  

2. Adquireix certs hàbits saludables que li 

acompanyaran  més enllà de l’etapa 

obligatòria.  

3. És capaç de vivenciar i reflexionar 

sobre la relació existent entre les 

diferents tècniques de relaxació i el propi 

coneixement interior. 

3. Millora aquelles qualitats físiques 

associades a la salut: resistència 

cardiovascular, força-resistència i 

flexibilitat.  Sobretot, la resistència 

cardiovascular. 

4. Col·labora en un ús responsable del 

medi natural a través del senderisme. 

  

1. Està habituat a la integració i el 

respecte com  mesures necessàries per a 

la convivència. 

2. Està habituat a la cooperació i el 

treball en equip. 

3. Valora positivament les diferències i 

limitacions dels participants, així com les 

pròpies. 

4. Acompleix i fa complir les normes i 

reglaments que regeixen les activitats 

esportives (handbol, esgrima, hoquei, etc 

) i que col·laboren amb l’acceptació dels 

codis de conducta d’una societat. 

1. Vetlla per la integració i el respecte 

com  mesures necessàries per a la 

convivència. 

2. Vetlla per la cooperació i el treball 

en equip. 

3. Integra com un valor afegit les 

diferències i limitacions dels 

participants, així com les pròpies. 

4. Acompleix i fa complir les normes i 

reglaments que regeixen les activitats 

esportives ( bàsquet, judo, esports 

adaptats , etc ) i que col·laboren amb 

l’acceptació dels codis de conducta 

propis d’una societat. 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

1. Organitza individualment activitats 

físiques i esportives o de ritme. 

2. Manté una actitud positiva davant 

tasques de certa dificultat tècnica.  

 3.És responsable i honest/a en l’aplicació 

de les regles del bàsquet, bàdminton, etc. 

1. És capaç d’organitzar-se 

col·lectivament per fer activitats físiques 

i esportives o de ritme. 

2. Persevera i manté una actitud positiva 

davant tasques de certa dificultat tècnica.  

3.És responsable i honest/a en 

l’aplicacióde les regles del rugbi-tag, et 

1. Planifica i aplica activitats  físiques i 

esportives o de ritme, prenent la 

iniciativa. 

2. Mostra autosuperació, persevera i 

manté una actitud positiva davant tasques 

de certa dificultat tècnica.  

3.És responsable i honest/a en l’aplicació 

de les regles de l’handbol, etc 

1. Demana informació extra per 

adquirir el màxim estat de benestar 

físic, mental i social en un entorn 

saludable.  

2. Integra de manera natural els hàbits 

saludables que li acompanyaran més 

enllà de l’etapa obligatòria.  

3. És capaç de practicar de manera 

autònoma tècniques de relaxació per 

augmentar els seu autoconeixement.  

3. Sap quins són els principis 

d’entrenament per al manteniment i 

millora d’aquelles qualitats físiques 

associades a la salut: resistència 

cardiovascular, força-resistència i 

flexibilitat.  

4. Col·labora en un ús responsable del 
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medi natural a través de la bicicleta. 

5. Planifica i aplica activitats físiques i 

esportives o de ritme, de forma 

autònoma. 

6. Mostra autosuperació, persevera i 

manté una actitud positiva davant 

tasques de certa dificultat tècnica.  

7. És responsable i honest/a en 

l’aplicació de les regles de bàsquet, 

etc 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

1. Coneix algunes manifestacions 

culturals de la motricitat humana (com 

ara els esports, els jocs tradicionals, les 

activitats expressives o la dansa). 

2. És capaç d’utilitzar el cos i el 

moviment  per a expressar idees i 

sentiments.  

3. Practica habilitats  perceptiu-motrius. 

4. Coneix manifestacions lúdiques, 

esportives i d’expressió corporal pròpies 

d’altres cultures.  

5. És capaç de relacionar els fenòmens 

esportius amb un espectacle. 

1. Identifica les manifestacions culturals 

de la motricitat humana (com ara els 

esports, els jocs tradicionals, les activitats 

expressives o la dansa) i les valora com a 

part del patrimoni cultural dels pobles. 

2. És capaç d’explorar el cos i el 

moviment per a expressar idees i 

sentiments d’una manera intencionada.  

3. Desenvolupa habilitats perceptiu 

motrius. 

4. Identifica manifestacions lúdiques, 

esportives i d’expressió corporal pròpies 

d’altres cultures i manté una actitud 

oberta cap la diversitat cultural.  

5. Identifica aspectes característics de 

qualsevol espectacle dins d’un fenomen 

esportiu. 

 

1. Relaciona i compara les 

manifestacions culturals de la motricitat 

humana (com ara els esports, els jocs 

tradicionals, les activitats expressives o 

la dansa) i les considera com part del 

patrimoni cultural dels pobles. 

2. És capaç d’estructurar l’ús del cos i el 

moviment per a expressar idees i 

sentiments d’una manera creativa.  

3. Millora habilitats perceptiu-motrius. 

4. Relaciona i compara manifestacions 

lúdiques, esportives i d’expressió 

corporal pròpies d’altres cultures i 

adquireix una actitud oberta cap la 

diversitat cultural.  

5. Analitza els aspectes característics de 

qualsevol espectacle dins d’un fenomen 

esportiu. 

1. Recopila i investiga les 

manifestacions culturals de la 

motricitat humana (com ara els 

esports, els jocs tradicionals, les 

activitats expressives o la dansa) i les 

considera com part del patrimoni 

cultural dels pobles. 

2. És capaç d’estructurar l’ús del cos i 

el moviment per a expressar idees i 

sentiments d’una manera creativa.  

3. Incrementa al màxim el seu nivell 

d’habilitats perceptiu-motrius. 

4. Recopila i investiga les 

manifestacions lúdiques, esportives i 

d’expressió corporal pròpies d’altres 

cultures i adquireix una actitud oberta 

cap la diversitat cultural.  

5. Reflexiona de forma crítica els 

aspectes característics de qualsevol 

espectacle dins d’un fenomen 

esportiu. 
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EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

 1r ESO 

EPVA 1 

 2n ESO / 3r ESO 

EPVA 2 

4t ESO 

EPVA 

 

1- Comunicació 

lingüística. 

 

1. Sap explicar els conceptes bàsics de l’assignatura 

verbalment i  per  escrit,  utilitzant  el  vocabulari 

específic de l’assignatura.  

2. És capaç d’expressar-se en públic amb confiança 

en sí mateix. 

 3.  És capaç de resumir un text. 

 

ÍDEM EPVA 1 

+ 

1. És capaç de formular i expressar arguments 

propis amb cohesió i coherència. 

 2. Sap interpretar instruccions precises amb 

autonomia per a la realització d’una tasca.  

 

ÍDEM EPVA 2 

 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

 

 1. Coneix, compren i realitza gràficament els traçats 

geomètrics de l’assignatura.  

2. Dibuixa figures geomètriques senzilles.  

3. Fa un bon ús dels aspectes espacials de la realitat 

mitjançant la representació objectiva de les formes. 

4. Reconeix les agressions a l’entorn que determinen 

la qualitat de vida: contaminació acústica, solucions 

poc estètiques d’espais... i té interès per usar de 

 

ÍDEM EPVA 1  

 

 

 

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 

+ 

 1. Utilitza correctament els paràmetres de 

representació espacial.  
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manera responsable els recursos naturals.  

5. Utilitza de manera responsable els materials de 

l’assignatura. 

 

 

3- Competència 

digital. 

 

 

1. És capaç de cercar, obtenir i processar 

informacions emprant les TIC. 

 2. Coneix els llenguatges i suports més freqüents en 

què sol expressar-se la informació.  

3. Usa els recursos tecnològics per resoldre 

problemes reals.  

 

ÍDEM EPVA 1 

+ 

1.És capaç de manipular imatges estàtiques amb 

programes senzills de retoque fotogràfic.  

 

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 

+ 

1. Usa els recursos tecnològics per a recrear 

una història amb imatges en moviment.  

2. És capaç de ser crític davant l’allau 

d’informació que rep a través dels mitjans de 

comunicació. 

 

4- Aprendre a 

aprendre. 

 

1. És capaç d’utilitzar diferents recursos i fonts per 

obtenir i seleccionar la informació.  

2. Transforma la informació en coneixement propi, 

relacionant-la amb els coneixements previs, per 

aplicar-la en situacions i contextos diversos.  

3. Accepta els errors propis i dels altres com 

oportunitats d’aprenentatge.   

 

 

 

ÍDEM EPVA 1 

 

 

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 
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5- Competències 

socials i cíviques. 

 

1. És capaç d’expressar emocions, vivències i idees 

amb les eines pròpies del llenguatge visual, valorant-

se a si mateix.  

2. Accepta la diversitat de respostes davant un 

mateix estímul i accepta les diferències.  

3. És capaç de prendre decisions conjugant els 

interessos individuals i els del grup. 

 

 

ÍDEM EPVA 1 

+ 

1. Valora críticament les aportacions de les arts 

visuals en el desenvolupament de la cultura.  

 

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 

 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

 

1. És capaç de planificar el seu treball amb eficàcia i 

autoconfiança.  

2. És capaç d’afrontar els problemes que vagin 

sorgint en la realització d’un treball i cercar 

solucions.  

3. És capaç d’explorar i experimentar amb diferents 

posibilitats per a cercar solucions.   

 

 

ÍDEM EPVA 1 

 

 

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 
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7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

1. Coneix les tècniques bàsiques, recursos i 

convencions dels principals llenguatges artístics.  

2. És capaç de mirar, veure,observar i percebre les 

diverses produccions artístiques i culturals del 

present i del passat i utilitzar-les com a font 

d’inspiració d’enriquiment personal.  

 3. Aprecia el seu entorn social i cultural i té interès 

en comprendre’l. 

 

 

 

ÍDEM EPVA 1 

+ 

 1. Té una actitud oberta i respectuosa front a la 

diversitat d’expressions artístiques.  

 

 

 

ÍDEM EPVA 2 
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FILOSOFIA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

-Llegeix, compren i interpreta textos i 

els expressa oralment i per escrit. 

-Participa de les reflexions grupals i en 

els debats. 

-Llegeix, compren i interpreta textos 

i els expressa oralment i per escrit. 

-Participa de les reflexions grupals i 

en els debats. 

-Llegeix, compren i interpreta textos 

i els expressa oralment i per escrit. 

-Participa de les reflexions grupals i 

en els debats. 

-Sintetitza les idees principals i les 

expressa amb rigor i correcció 

-Llegeix, compren i interpreta textos i 

els expressa oralment i per escrit. 

-Participa de les reflexions grupals i en 

els debats. 

-Sintetitza les idees principals i les 

expressa amb rigor i correcció 
2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

-Aplica eines i tècniques 

matemàtiques senzilles (escales, 

taules, mesures, ...etc) 

-Interpreta i analitza la utilització de 

diferents dades numèriques 

-Aplica eines i tècniques 

matemàtiques senzilles (escales, 

taules, mesures, ...etc) 

-Interpreta i analitza la utilització de 

diferents dades numèriques 

-Aplica eines i tècniques 

matemàtiques senzilles (escales, 

taules, mesures, ...etc) 

-Interpreta i analitza la utilització de 

diferents dades numèriques 

-Aplica eines i tècniques matemàtiques 

senzilles (escales, taules, mesures, 

...etc) 

-Interpreta i analitza la utilització de 

diferents dades numèriques 

3- Competència 

digital 

-Recerca, selecciona i compren  

informació disponible. 

-Tracta informació: resumeix, 

esquematitza, idea/es principals. 

-Fomenta actitud crítica, reflexiva i 

responsable en l'ús de les TIC. 

-Recerca, selecciona i compren 

informació disponible. 

-Tracta informació: resumeix, 

esquematitza, idea/es principals. 

-Fomentar actitud crítica, reflexiva i 

responsable en l'ús de les TIC. 

 

 

 

-Recerca, selecciona i compren 

informació disponible. 

-Tractar informació: resumeix, 

esquematitza, idea/es principals. 

-Fomenta actitud crítica, reflexiva i 

responsable en l'ús de les TIC. 

 

 

 

-Recerca, selecciona i compren 

informació disponible. 

-Tracta informació: resumeix, 

esquematitzar, idea/es principals. 

-Fomenta actitud crítica, reflexiva i 

responsable en l'ús de les TIC. 

 

 

 

4- Aprendre a 

aprendre. 

-Desenvolupa habilitats socials i 

treballa en equip. 

-Participa i argumenta opinions amb 

responsabilitat i compromís 

-Fomenta l'autonomia i disciplina 

-Desenvolupa habilitats socials i 

treballa en equip. 

-Participa i argumenta opinions amb 

responsabilitat i compromís 

-Fomenta l'autonomia i disciplina 

-Desenvolupa habilitats socials i 

treballa en equip. 

-Participa i argumenta opinions amb 

responsabilitat i compromís 

-Fomenta l'autonomia i disciplina 

-Es conscient de les pròpies 

limitacions 

 

-Desenvolupa habilitats socials i 

treballa en equip. 

-Participa i argumenta opinions amb 

responsabilitat i compromís 

-Fomenta l'autonomia i disciplina 

-Es conscient de les pròpies 

limitacions 

5- Competències 

socials i 

cíviques. 

-Sap afrontar els conflictes a través del 

diàleg. 

-Promou habilitats socials. 

-Identifica els drets i deures ciutadans. 

-Valora diferents realitats socials i 

culturals 

-Sap afrontar els conflictes a través 

del diàleg. 

-Promou habilitats socials. 

-Identifica els drets i deures 

ciutadans. 

-Valora diferents realitats socials i 

-Exerceix i coneix els fonaments i 

l'organització de la democràcia. 

-Identifica els drets i deures 

ciutadans. 

-Valora diferents realitats socials i 

culturals 

-Exerceix i coneix els fonaments i 

l'organització de la democràcia. 

-Identifica els drets i deures ciutadans. 

-Valora diferents realitats socials i 

culturals 

-Respecta els principals valors 
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culturals -Respecta els principals valors 

universals en l'opinió personal 

universals en l'opinió personal 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

-Planifica i organitza les activitats tant 

individuals com grupals. 

-Participa en intercanvis comunicatius 

i diàlegs. 

-Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

-Planifica i organitza les activitats 

tant individuals com grupals. 

-Participa en intercanvis 

comunicatius i diàlegs. 

-Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

-Realitza una valoració dels 

resultats. 

-S'aproxima respectuosament a les 

diferències. 

-Planifica i organitza les activitats 

tant individuals com grupals. 

-Participa en intercanvis 

comunicatius i diàlegs. 

-Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

-Realitza una valoració dels resultats. 

-S'aproxima respectuosament a les 

diferències. 

-Planifica i organitza les activitats tant 

individuals com grupals. 

-Participa en intercanvis comunicatius 

i diàlegs. 

-Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

-Coneix i valora el patrimoni cultural. 

-Respecta les diferents manifestacions 

culturals 

-Coneix i valora el patrimoni 

cultural. 

-Respecta les diferents 

manifestacions culturals 

-Coneix i valora el patrimoni 

cultural. 

-Respecta les diferents 

manifestacions culturals 

-Interpreta i desenvolupa criteris en 

relació als productes culturals 

-Coneix i valora el patrimoni cultural. 

-Respecta les diferents manifestacions 

culturals 

-Interpreta i desenvolupa criteris en 

relació als productes culturals 
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FÍSICA I QUÍMICA 

 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació lingüística. 1. Comprèn i sap explicar per escrit i oralment 

fenòmens naturals de forma raonada. 

2. Sap interpretar la solució d’un problema 

teòric. 

3. Aplica correctament la terminologia 

científica bàsica. 

4. Redacta informes de laboratori guiats. 

1. Comprèn petits textos científics. 

2. Comprèn i sap explicar per escrit i 

oralment fenòmens naturals de forma 

raonada. 

3. Aplica correctament la terminologia 

científica i la nomenclatura de compostos 

binaris. 

4. Redacta informes de laboratori guiats. 

5. Sap interpretar la solució d’un problema 

teòric i raonar la coherència d’un problema 

numèric. 

1. Comprèn textos científics. 

2. Interpreta la solució de problemes teòrics 

basant-se en principis, lleis i teories, així com 

discuteix la coherència de resultats numèrics. 

3. Aplica correctament la terminologia científica 

i la nomenclatura dels compostos químics.  

4. Redacta informes de laboratori i treballs sobre 

petites investigacions científiques.  

5. Comprèn un llibre de divulgació científica.  

 

2- Competència matemàtica i 

competències bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

1. Construeix i interpreta gràfiques senzilles. 

2. Fa canvis d'unitats senzills. 

3. Sap aplicar fórmules senzilles. 

4. Coneix i sap aplicar els vectors sobre les 

forces.  

5. Aplica models senzills per explicar el 

comportament de la matèria. 

1. Construeix i interpreta gràfiques. 

2. Aplica correctament canvis d’unitats de 

longitud, massa, volum, temperatura i 

pressió. 

3. Sap aplicar els factors de conversió en 

canvis d’unitats amb quantitat de substància. 

4. Sap aplicar el mètode científic per 

resoldre problemes de la vida quotidiana. 

5. Aplica correctament les fórmules 

corresponents en cada cas. 

6. Fa servir proporcions i percentatges quan 

correspon. 

1. Construeix i interpreta gràfiques. 

2. Aplica correctament els canvis d’unitats quan 

és necessari i utilitza els factors de conversió en 

càlculs estequiomètrics.  

3. Fa correctament els càlculs amb vectors i 

raons trigonomètriques senzilles. 

4. Sap aplicar el mètode científic per resoldre 

problemes de la vida quotidiana. 

5. Relaciona la informació de la taula periòdica 

amb l'estructura i les propietats dels àtoms.  

6. Aplica raonadament models, lleis i teories per 

resoldre problemes numèrics. 
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7. Sap aplicar models i teories per explicar 

l’estructura i les propietats de la matèria. 

8. Interpreta informació bàsica de la taula 

periòdica. 

9. Anomena i formula compostos binaris.  

7. Anomena i formula pràcticament tots els 

compostos inorgànics. 

3- Competència digital. 

 

1. Sap extreure i contrastar la informació 

obtinguda de diferents fonts de forma guiada. 

2. Sap fer un treball en Word i una presentació 

en Power Point. 

3. Coneix simulacions i activitats interactives i 

les sap utilitzar. 

 

 

 

1. Representa gràfiques a l'ordinador a partir 

de dades obtingudes experimentalment. 

2. Sap extreure i contrastar la informació 

obtinguda de diferents fonts. 

3. Sap fer un treball en Word i una 

presentació en Power Point. 

4. Coneix simulacions i activitats interactives 

i les sap utilitzar. 

 

1. Representa gràfiques a l'ordinador a partir  de 

dades obtingudes experimentalment. 

2. Sap extreure i contrastar la informació 

obtinguda de diferents fonts. 

3. Sap fer un treball en Word i una presentació 

en Power Point. 

4. Coneix simulacions i activitats interactives i 

les sap utilitzar. 

4- Aprendre a aprendre. 1. Planteja preguntes per resoldre problemes. 

2. Sap organitzar-se. 

3. Planifica la resolució d'un problema. 

4. Sap treballar cooperativament. 

1. Planteja preguntes per resoldre problemes. 

2. Sap organitzar-se. 

3. Planifica la resolució d'un problema. 

4. Sap treballar cooperativament. 

1. Planteja preguntes per resoldre problemes. 

2. Sap organitzar-se. 

3. Planifica la resolució d'un problema. 

4. Sap treballar cooperativament. 

5- Competències socials i 

cíviques. 

1. Respecta i valora les opinions dels altres 

encara que siguin diferents a les seves. 

2. Reconeix el treball científic en el 

desenvolupament tecnològic i en 

l'aprofitament de les diferents fonts d'energia. 

1. Respecta i valora les opinions dels altres 

encara que siguin diferents a les seves. 

2. Reconeix el treball científic en el 

desenvolupament tecnològic i en 

l'aprofitament de les diferents fonts d'energia 

1. Respecta i valora les opinions dels altres 

encara que siguin diferents a les seves. 

2. Reconeix el treball científic en el 

desenvolupament tecnològic i en l'aprofitament 

de les diferents fonts d'energia 
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6- Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor. 

 

1. És crític amb la informació que rep de 

diferents fonts. 

2. Sap planificar la seva feina. 

3. És capaç de prendre decisions en els 

treballs en grup. 

1. És crític amb la informació que rep de 

diferents fonts. 

2. Sap planificar la seva feina. 

3. És capaç de prendre decisions en els 

treballs en grup. 

1. És crític amb la informació que rep de 

diferents fonts. 

2. Sap planificar la seva feina. 

3. És capaç de prendre decisions en els treballs 

en grup. 

7- Consciència i expressions 

culturals. 

1. És capaç de dibuixar models sobre 

l'estructura de la matèria amb creativitat. 

2. Sap representar amb precisió esquemes de 

forces. 

3. Valora les aportacions dels científics al 

desenvolupament i manteniment del nostre 

patrimoni cultural i artístic.  

1. És capaç de dibuixar models sobre 

l'estructura de l'àtom i de la matèria amb 

creativitat. 

2. Sap representar amb precisió esquemes de 

forces. 

3. Valora les aportacions dels científics al 

desenvolupament i manteniment del nostre 

patrimoni cultural i artístic.  

1. Sap representar amb precisió esquemes de 

forces. 

2. Sap dibuixar situacions de moviment. 

3. Sap interpretar tradicions de l’illa (tir amb 

bassetja, uc,...) amb els coneixements adquirits. 

4. Valora les aportacions dels científics al 

desenvolupament i manteniment del nostre 

patrimoni cultural i artístic. 
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

- L’alumnat recupera informació d’un text 

i la interpreta. 

- Es comunica oralment en treballs en 

grup i debats. 

- L’alumnat organitza la informació 

d’un text històric i reflexiona sobre la 

informació que li ofereix. 

- A partir de l’anàlisi de textos orals i 

escrits elabora presentacions escrites i 

orals de diferents tipus. 

- A partir de la informació dels texts, 

realitza una anàlisi utilitzant de manera 

apropiada el vocabulari específic i 

elabora teories i conclusions i participa 

en grups i debats. 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

- Realitza operacions senzilles 

(Magnituds, proporcions, percentatges.) 

- Realitza operacions senzilles (Taxes, 

Escales numèriques i gràfiques, etc.) 

- Representa gràficament la informació 

estadística i explicacions dels resultats. 

- Realitza operacions senzilles (Sistemas 

de referència) 

- Anàlisi dels resultats de les 

informacions numèriques i extracció de 

conclusions 

- Realitza operacions senzilles. 

- Compara i analitza dades de diferents 

fonts i aplicació d’aquets coneixements 

en altres àmbits i matèries. 

3- Competència 

digital. 

 

- L’alumnat aconsegueix fer una 

recollida de fonts (destacant-hi la 

recollida d’informació a Internet). 

- També és capaç d’utilitzar diferents 

tipus de fonts. 

- Són capaços d’utilitzar processadors de 

textos i presentacions amb diapositives 

- L’alumnat ha pogut fer una integració 

de la informació que proporcionen 

diferents fonts. 

- És capaç d’elaborar formalment 

treballs amb processadors i 

presentacions. 

- L’alumnat és capaç de desenvolupar 

una anàlisi de diferents nivells 

d’informació. 

- Fa comparacions entre diferents fonts 

consultades i les saben citar correctament 

. 

- Empren els fulls de càlcul per presentar 

treballs 

- L’alumnat compara fonts i analitza 

contradiccions i divergències. 

- És capaç de fer una valoració 

d’aquestes fonts. 

- Compila material en fulls de càlcul. 

- Utilitza el correu electrònic i l’aula 

virtual per adjuntar treballs i fer 

activitats 

4- Aprendre a 

aprendre. 

- Comprèn el significat dels marcadors 

textuals ( negretes, pics, títols i 

subtítols...) 

- Subratlla, classificar, esquematitza, 

resumeix, etc. 

- Es capaç de fer ús de les línies del 

temps i quadres cronològics per 

sintetitzar informació. 

- Completa mapes conceptuals i 

esquemes. 

- Treballa amb diferents fonts 

d’informació, elabora i comprèn quadres 

sinòptics. 

- Sap fer ús de tècniques per preparar un 

examen. 

- Elaborar diferents tipus de fitxes de 

continguts. 

- Redacta textos descriptius, comparatius, 

analítics. 

- Unifica el llibre de text amb els 

apunts. 

- Elabora fitxes de llibres i pel·lícules. 

- Redacta un tema biogràfic. 

- Elabora una justificació. 

- Elabora un dissertació 

5- Competències 

socials i cíviques. 

- Identifica i planteja problemes 

rellevants. 

- Reconeix que s’ha de recollir i 

organitzar dades per resoldre un problema 

i analitzar el context del problema 

mostrant empatia. 

- Participa en debats en què s’expressin 

les idees pròpies i s’escoltin les dels 

- Exerceix del diàleg. 

- Participa en debats en què s’expressin 

les idees pròpies i s’escollin les dels 

altres. 

- Du a terme prediccions a curt, mitjà i 

llarg termini arribant a conclusions. 

- Participa en debats en què s’expressin 

les idees pròpies i s’escollin les dels 

altres. 

- Valora els interessos personals i els dels 

grups a l’hora de prendre decisions. 

- Fa una reflexió crítica sobre els 

conceptes de democràcia, llibertat, 

solidaritat, corresponsabilitat, 

participació i ciutadania, amb atenció 

especial als drets i deures (tant en el 

passat com en el present). 

- Fa ús del judici moral per triar i 

prendre decisions. 
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altres. 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

- Planifica el treball. 

- Escull amb criteri propi i pren decisions. 

- Imagina projectes. 

- Defensa arguments propis. 

- Planifica el treball i pren decisions. 

- Posa en marxa projectes. 

- Analitza i critica postures. 

- Planifica i executa allò planificat. 

- Participa en projectes d’altres. 

- Elabora les seves pròpies postures. 

- Compara entre altres planificacions i 

escull la millor. 

- Planteja els seus projectes i assoleix 

objectius. 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

 - Desenvolupa el coneixement dels 

processos clau de la Prehistòria i 

l’antiguitat. 

- Coneix el temps i la seva representació. 

- Reconeix les diferents fonts 

d’informació. 

- Utilitza un vocabulari específic. 

- Assumeix els processos i personatges 

clau de l’Edat Mitjana. 

- Comprèn els mapes històrics i 

dinàmics. 

- Fa ús de les nombroses fonts 

d’informació. 

- Utilitza un vocabulari específic. 

- Reconeix i valora la diversitat cultural 

dels pobles de la Terra. 

- S’informa, estudia i analitza i extreu 

conclusions per als processos i 

personatges clau des del segle XVIII 

fins a l’actualitat. 

- Fa un anàlisi de la pervivència del 

passat en els grans problemes del nostre 

present. 

- Analitza, compara i escull les fonts 

més adequades. 

- Utilitza un vocabulari específic. 
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LLENGÜES ESTRANGERES 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística 
1- Demana i dóna informació personal 

(rutines, gustos propis, accions en 

progrés i en passat) per escrit i 

oralment. 

2- Escriu i entén diferents tipus de 

textos simples escrits i orals.  

3- Utilitza vocabulari bàsic per 

descriure persones i llocs 

4- Expressa prohibicions, obligacions i 

habilitats i demana permís.  

 

1- Expressa accions en el present, el 

passat i el futur oralment i per escrit.  

2- Escriu, entén i extrau informació 

general i específica de diferents tipus 

de textos simples escrits i orals.  

3- Utilitza vocabulari bàsic per 

descriure i comparar persones, llocs i 

coses.  

4- Dóna consells, demana permís i 

expressa habilitats i obligacions.  

1- Expressa accions en el present, el 

passat i el futur oralment i per escrit.  

2- Parla de les seves preferències, 

dóna opinions i fa prediccions.  

3- Escriu, entén i extrau informació 

general i específica de diferents tipus 

de textos orals i escrits d'una 

complexitat mitjana.  

4- Utilitza vocabulari específic per 

descriure i comparar persones, llocs, 

coses i fets... 

5- Dóna consells, demana permís i 

expressa habilitats i obligacions.  

6- Formula hipòtesis simples.  

1- Expressa accions en el present, el 

passat i el futur oralment i per escrit.  

2- Parla de les seves preferències, 

dóna opinions i fa prediccions.  

3- Escriu, entén i extrau informació 

general i específica de diferents tipus 

de textos orals i escrits d'una 

complexitat mitjana.  

4- Utilitza vocabulari específic per 

descriure i comparar persones, llocs, 

coses i fets... 

5- Dóna consells, demana permís i 

expressa habilitats i obligacions.  

6- Formula hipòtesis simples i 

imaginàries.  

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

1- Utilitza el números cardinals i 

ordinals correctament (dates, 

aniversaris...) 

2- Expressa l'hora correctament.  

3- Coneix vocabulari relacionat amb el 

menjar i els hàbits saludables.  

4- Coneix el vocabulari bàsic relacionat 

1- Utilitza el números cardinals i 

ordinals correctament (dates amb 

l'any, els segles, aniversaris, preu, ..) 

2- Expressa l'hora correctament.  

3- Coneix vocabulari relacionat amb 

el menjar i els hàbits saludables.  

4- Coneix el vocabulari bàsic 

1- Utilitza el números cardinals i 

ordinals correctament (dates amb 

l'any, els segles, aniversaris...) 

2- Expressa l'hora correctament.  

3- Coneix vocabulari relacionat amb 

el menjar i els hàbits saludables.  

4- Coneix el vocabulari bàsic 

1- Utilitza el números cardinals i 

ordinals correctament (dates amb 

l'any, els segles, aniversaris...) 

2- Expressa l'hora correctament.  

3- Coneix vocabulari relacionat amb el 

menjar i els hàbits saludables.  

4- Coneix el vocabulari bàsic 
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amb la geografia.  

 

relacionat amb la geografia. 

5- Coneix i utilitza vocabulari 

relacionat amb la meteorologia.  

relacionat amb la geografia i medi 

ambient.  

5- Coneix i utilitza vocabulari 

relacionat amb la meteorologia.  

relacionat amb la geografia, el medi 

ambient i les energies renovables.  

5- Coneix i utilitza vocabulari 

relacionat amb la meteorologia.  

3- Competència 

digital. 

 

1- Utilitza Internet adequadament per a 

la recerca d'informació  

2- Utilitza correctament les TIC per a 

presentar feines.  

1- Utilitza Internet adequadament per 

a la recerca d'informació  

2- Utilitza correctament les TIC per a 

presentar feines.  

1- Utilitza Internet adequadament per 

a la recerca d'informació  

2- Utilitza correctament les TIC per a 

presentar feines.  

1- Utilitza Internet adequadament per 

a la recerca d'informació  

2- Utilitza correctament les TIC per a 

presentar feines.  

4- Aprendre a 

aprendre. 
1- Sap autocorregir-se (workbook i 

altres activitats.  

2- Mostra una actitud perseverant. 

3- Valora la importància de la 

presentació dels treballs escrits i orals.  

4- Treballa en equip de manera positiva.  

5- Treballa la coavaluació de manera 

positiva 

1- Sap autocorregir-se (workbook i 

altres activitats.  

2- Mostra una actitud perseverant. 

3- Valora la importància de la 

presentació dels treballs escrits i 

orals.  

4- Treballa en equip de manera 

positiva.  

5- Treballa la coavaluació de manera 

positiva 

1- Sap autocorregir-se (workbook i 

altres activitats.  

2- Mostra una actitud perseverant. 

3- Valora la importància de la 

presentació dels treballs escrits i 

orals.  

4- Treballa en equip de manera 

positiva.  

5- Treballa la coavaluació de manera 

positiva 

 

1- Sap autocorregir-se (workbook i 

altres activitats.  

2- Mostra una actitud perseverant. 

3- Valora la importància de la 

presentació dels treballs escrits i orals.  

4- Treballa en equip de manera 

positiva.  

5- Treballa la coavaluació de manera 

positiva 

5- Competències 

socials i 

cíviques. 

1- Relaciona les llengües amb les 

societats on es parlen.  

2- Mostra respecte cap als costums i 

tradicions de les societats on es parla la 

llengua estrangera.  

3- Fomenta la cooperació i el respecte 

1- Relaciona les llengües amb les 

societats on es parlen.  

2- Mostra respecte cap als costums i 

tradicions de les societats on es parla 

la llengua estrangera.  

3- Fomenta la cooperació i el respecte 

1- Relaciona les llengües amb les 

societats on es parlen.  

2- Mostra respecte cap als costums i 

tradicions de les societats on es parla 

la llengua estrangera.  

3- Fomenta la cooperació i el respecte 

1- Relaciona les llengües amb les 

societats on es parlen.  

2- Mostra respecte cap als costums i 

tradicions de les societats on es parla 

la llengua estrangera.  

3- Fomenta la cooperació i el respecte 
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mutu.  mutu.  mutu.  mutu.  

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

1- Fa un bon ús de l'agenda i de la 

llibreta de notes.  

2- Demana ajuda per resoldre dubtes.  

3- Mostra una actitud participativa i de 

motivació.  

4- Accepta les responsabilitats que 

implica l'assignatura (lectura 

obligatòria, estudia pels exàmens i fa un 

bon ús del material).  

5- És capaç d'aplicar estratègies de 

comunicació en situacions que imiten la 

vida real.  

6- S'esforça per ser creatiu i original en 

la realització de treballs i projectes.  

1- Fa un bon ús de l'agenda i de la 

llibreta de notes.  

2- Demana ajuda per resoldre dubtes.  

3- Mostra una actitud participativa i 

de motivació.  

4- Accepta les responsabilitats que 

implica l'assignatura (lectura 

obligatòria, estudia pels exàmens i fa 

un bon ús del material).  

5- És capaç d'aplicar estratègies de 

comunicació en situacions que imiten 

la vida real.  

6- S'esforça per ser creatiu i original 

en la realització de treballs i projectes.  

1- Fa un bon ús de l'agenda i de la 

llibreta de notes.  

2- Demana ajuda per resoldre dubtes.  

3- Mostra una actitud participativa i 

de motivació.  

4- Accepta les responsabilitats que 

implica l'assignatura (lectura 

obligatòria, estudia pels exàmens i fa 

un bon ús del material).  

5- És capaç d'aplicar estratègies de 

comunicació en situacions que imiten 

la vida real.  

6- S'esforça per ser creatiu i original 

en la realització de treballs i projectes.  

1- Fa un bon ús de l'agenda i de la 

llibreta de notes.  

2- Demana ajuda per resoldre dubtes.  

3- Mostra una actitud participativa i de 

motivació.  

4- Accepta les responsabilitats que 

implica l'assignatura (lectura 

obligatòria, estudia pels exàmens i fa 

un bon ús del material).  

5- És capaç d'aplicar estratègies de 

comunicació en situacions que imiten 

la vida real.  

6- S'esforça per ser creatiu i original 

en la realització de treballs i projectes.  

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

1- Aprecia les manifestacions artístiques 

i culturals dels diversos països dels 

quals aprèn la llengua. 

2- Utilitza el llibre de lectura com a 

porta d'entrada a les diverses cultures 

3- Valora i tolera la llibertat d'expressió 

del material de suport i dels seus 

companys. 

 

1- Aprecia les manifestacions 

artístiques i culturals dels diversos 

països dels quals aprèn la llengua. 

2- Utilitza el llibre de lectura com a 

porta d'entrada a les diverses cultures 

3- Valora i tolera la llibertat 

d'expressió del material de suport i 

dels seus companys. 

1- Aprecia les manifestacions 

artístiques i culturals dels diversos 

països dels quals aprèn la llengua. 

2- Utilitza el llibre de lectura com a 

porta d'entrada a les diverses cultures 

3- Valora i tolera la llibertat 

d'expressió del material de suport i 

dels seus companys. 

1- Aprecia les manifestacions 

artístiques i culturals dels diversos 

països dels quals aprèn la llengua. 

2- Utilitza el llibre de lectura com a 

porta d'entrada a les diverses cultures 

3- Valora i tolera la llibertat 

d'expressió del material de suport i 

dels seus companys. 



 115 

 

 
MATEMÀTIQUES 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 
- És capaç d’utilitzar correctament el 

llenguatge matemàtic. 

- És capaç d’expressar 

correctament de forma oral el 

raonament matemàtic. 

- Expressa correctament de forma 

escrita el raonament matemàtic. 

- Comprensió dels enunciats escrits 

- És capaç d’utilitzar correctament el 

llenguatge matemàtic. 

- És capaç d’expressar correctament 

de forma oral el raonament 

matemàtic. 

- Expressa correctament de forma 

escrita el raonament matemàtic. 

- Comprensió dels enunciats escrits. 

- Adquireix i utilitza el vocabulari 

adequat. 

- És capaç d’expressar correctament 

de forma oral i escrita el raonament 

matemàtic. 

- Compren els enunciats escrits. 

- És capaç d’extreure informació i 

expressar idees i conclusions 

numèriques en claredat. 

- Descriu amb coherència els 

mètodes seguits en la resolució de 

problemes. 

- Domina i usa el vocabulari adequat. 

- És capaç d’expressar correctament de 

forma oral i escrita el raonament 

matemàtic. 

- Compren els enunciats escrits. 

- És capaç d’extreure informació i 

expressar idees i conclusions 

numèriques en claredat. 

- Descriu amb coherència els mètodes 

seguits en la resolució de problemes. 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

Al tractar-se de l’assignatura de 

matemàtiques es valoren tots els 

punts que apareixen a la 

programació. 

Al tractar-se de l’assignatura de 

matemàtiques es valoren tots els 

punts que apareixen a la 

programació. 

Al tractar-se de l’assignatura 

de matemàtiques es valoren 

tots els punts que apareixen a 

la programació. 

Al tractar-se de l’assignatura de 

matemàtiques es valoren tots els 

punts que apareixen a la 

programació. 

3- Competència 

digital. 

 

 

- És capaç de comprendre informació 

que inclou elements científics o 

tècnics (quantitats,mesures, 

percentatges, gràfics, 

mapes). 

- Sap integrar la informació obtinguda 

amb els coneixements previs per 

generar 

nous coneixements. 

 

- És capaç de comprendre 

informació que inclou elements 

científics o tècnics (quantitats, 

mesures, percentatges, gràfics, 

mapes). 

- Sap integrar la informació 

obtinguda amb els coneixements 

previs per generar nous 

coneixements. 

 

 

- Valora l’ús de la calculadora com a 

ajuda per resoldre'n problemes 

matemàtics. 

- És capaç de comprendre 

informació que inclou elements 

científics o tècnics 

(quantitats, mesures,percentatges, 

gràfics,mapes). 

- Sap integrar la informació 

obtinguda amb els coneixements 

previs per generar nous 

coneixements. 

 

 

 

- Valora l’ús de la calculadora com a 

ajuda per resoldre problemes 

matemàtics. 

- És capaç de comprendre informació 

que inclou elements científics o 

tècnics (quantitats,mesures, 

percentatges, gràfics, 

mapes). 

- Sap integrar la informació obtinguda 

amb els coneixements previs per 

generar 

nous coneixements. 

- Domina l’ús de la calculadora. 

 

 



 116 

 

4- Aprendre a 

aprendre. 
- És capaç de desenvolupar estratègies 

que fomentin les capacitats d’atenció i 

concentració. 

- És conscient del que se sap i del que 

cal aprendre. 

- Té autonomia en l’aprenentatge. 

- És conscient del que se sap i del 

que cal aprendre. 

- Té autonomia en l’aprenentatge. 

- És capaç de desenvolupar 

estratègies que fomentin les 

capacitats d’atenció i 

concentració. 

- És conscient del que se sap i del 

que cal aprendre. 

- Té autonomia en l’aprenentatge. 

- És capaç de desenvolupar 

estratègies que fomentin les 

capacitats d’atenció i 

concentració. 

- Valora l’aprenentatge de 

raonaments matemàtics com a font 

de coneixements futurs. 

- És capaç d’autoavaluar els 

coneixements adquirits en la unitat. 

- És conscient del que se sap i del que 

cal aprendre. 

- Té autonomia en l’aprenentatge. 

- És capaç de desenvolupar estratègies 

que fomentin les capacitats d’atenció i 

concentració. 

- Valora l’aprenentatge de raonaments 

matemàtics com a font de 

coneixements futurs. 

- És capaç d’autoavaluar els 

coneixements adquirits en la unitat. 

- Sap contextualitzar els resultats 

obtinguts en problemes on intervé la 

probabilitat per adonar-se si són lògics 

o no. 
5- Competències 

socials i 

cíviques. 

- Acceptació d’altres punts de vista en 

la resolució de problemes. 

- És capaç de practicar el diàleg i la 

negociació per arribar a acords com a 

forma de resoldre els conflictes, tant 

en l’àmbit personal com en el social. 

- Sap prendre decisions amb 

autonomia i usant el sistema de valors 

del marc social i cultural propi. 

- Fa servir els errors comesos com a 

eina de reflexió. 

 

- Acceptació d’altres punts de vista 

en la resolució de problemes. 

- És capaç de practicar el diàleg i la 

negociació per arribar a acords com 

a forma de resoldre els conflictes, 

tant en l’àmbit personal com en el 

social. 

- Sap prendre decisions amb 

autonomia i usant el sistema de 

valors del marc social i cultural 

propi. 

- Fa servir els errors comesos com a 

eina de reflexió. 

- Acceptació d’altres punts de vista 

en la resolució de problemes. 

- És capaç de practicar el diàleg i la 

negociació per arribar a acords com 

a forma de resoldre els conflictes, 

tant en l’àmbit personal com en el 

social. 

- Sap prendre decisions amb 

autonomia i usant el sistema de 

valors del marc social i cultural 

propi. 

- Fa servir els errors comesos com a 

eina de reflexió. 

- Reconeix, en l’entorn, elements 

susceptibles d’estudiar-se sota 

l’òptica 

matemàtica. 

-Sap valorar l’ús de les 

Matemàtiques per descriure 

fenòmens socials. 

- Acceptació d’altres punts de 

vista en la resolució de 

problemes. 

- És capaç de practicar el diàleg i la 

negociació per arribar a acords com a 

forma de resoldre els conflictes, tant 

en l’àmbit personal com en el social. 

- Sap prendre decisions amb 

autonomia i usant el sistema de valors 

del marc social i cultural propi. 

- Fa servir els errors comesos com a 

eina de reflexió. 

- Reconeix, en l’entorn, elements 

susceptibles d’estudiar-se sota 

l’òptica matemàtica. 

- Domina els conceptes de l’estadística 

com a mitjà d’analitzar críticament la 

informació que ens proporcionen. 

-Sap valorar l’ús de les Matemàtiques 

per descriure fenòmens socials. 

-Es capaç de modelitzar elements 

socials mitjançant les Matemàtiques. 
6- Sentit 

d’iniciativa i 

- És capaç de plantejar hipòtesis i 

dissenyar maneres de contrastar-les. 

- Treballa de forma autònoma i 

col·lectiva. 

-Treballa de forma autònoma i 

col·lectiva. 

- Treballa de forma autònoma i 

col·lectiva. 



 117 

esperit 

emprenedor. 

 

-Discuteix i analitza resultats. 

-Discuteix i planifica els problemes de 

forma qualitativa i quantitativa. 

-És capaç de treballar de forma 

autònoma i col·lectiva. 

- És capaç de crear, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions o 

projectes 

- És capaç de crear, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions 

o projectes. 

-Discuteix i analitza resultats. 

-Discuteix i planifica els problemes 

de forma qualitativa i quantitativa. 

- És capaç de plantejar hipòtesis i 

dissenyar maneres de contrastar-les. 

- És capaç de crear, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions o 

projectes. 

- Escull el procediments més 

adequat a l’hora d’enfrontar-se a la 

resolució de 

situacions matemàtiques. 

-Discuteix i analitza resultats. 

-Discuteix i planifica els problemes 

de forma qualitativa i quantitativa. 

- És capaç de plantejar hipòtesis i 

dissenyar maneres de contrastar-les. 

- És capaç de crear, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions 

o projectes. 

- Escull el procediments més adequat a 

l’hora d’enfrontar-se a la resolució de 

situacions matemàtiques. 

- Desenvolupa una consciència crítica 

en relació amb les noticies, les dades, 

els gràfics, etcètera, que obtenim dels 

mitjans de comunicació. 

-Discuteix i analitza resultats. 

-Discuteix i planifica els problemes de 

forma qualitativa i quantitativa. 

- És capaç de plantejar hipòtesis i 

dissenyar maneres de contrastar-les. 
7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

 - És capaç d’adequar i estructurar el 

quadern. 

- Té capacitat per reconèixer les 

relacions i formes geomètriques. 

- És capaç d’adequar i estructurar el 

quadern. 

- Té capacitat per reconèixer les 

relacions i formes geomètriques 

- És capaç d’adequar i estructurar el 

quadern. 

- Té capacitat per reconèixer les 

relacions i formes geomètriques. 

- Sap utilitzar els coneixements 

adquirits per descriure o crear 

elements 

artístics. 

- Crea i descriure elements artístics 

amb ajuda dels coneixements 

matemàtics. 

- És capaç d’adequar i estructurar el 

quadern. 

- Tenir capacitat per reconèixer les 

relacions i formes geomètriques. 

- Sap utilitzar els coneixements 

adquirits per descriure o crear 

elements artístics. 

- Crea i descriure elements artístics 

amb ajuda dels coneixements 

matemàtics. 
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MÚSICA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

1. L'alumne és capaç de comunicar, de 

forma oral o escrita, els coneixements 

musicals adquirits utilitzant 

correctament el vocabulari musical 

específic bàsic. 

2. Sap interpretar correctament els 

codis de comunicació i la reflexió 

sobre les normes que regeixen el 

llenguatge.. 

1. L'alumne és capaç de comunicar, 

de forma oral o escrita, els 

coneixements musicals adquirits 

utilitzant correctament el vocabulari 

musical específic . 

2. Sap interpretar correctament els 

codis de comunicació i la reflexió 

sobre les normes que regeixen el 

llenguatge. 

1. L'alumne és capaç de comunicar, 

de forma oral o escrita, els 

coneixements musicals adquirits 

utilitzant correctament el vocabulari 

musical específic . 

2. Sap interpretar correctament els 

codis de comunicació i la reflexió 

sobre les normes que regeixen el 

llenguatge. 

1. L'alumne és capaç de comunicar, de 

forma oral o escrita, els coneixements 

musicals adquirits utilitzant 

correctament el vocabulari musical 

específic que permeta entendre la 

realitat dels conceptes i fets musicals. 

2. Sap interpretar amb estil eficient els 

codis de comunicació i la reflexió 

sobre les normes que regeixen el 

llenguatge. 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

1. És capaç de reconèixer el codi 

musical com asistema matemàtic( 

proporcions rítmiques, patrons de 

diferent durada sonora, la notació 

musical...) 

2. És capaç de reconèixer les 

característiques del so i soroll com a 

fenomen físic. 

3. Sap usar els conceptes bàsics de la 

proporció i l'harmonia, com a part 

essencial de la creació i interpretació 

1. És capaç de reconèixer el codi 

musical com a sistema matemàtic( 

proporcions rítmiques, patrons de 

diferent durada sonora, la notació 

musical...) 

2. És capaç de relacionar els 

conceptes matemàtics de les 

qualitats del so com a fenomen físic 

i mesurable. 

3. Sap usar els conceptes bàsics de 

la proporció i l'harmonia, com a part 

1. És capaç de reconèixer el codi 

musical com a sistema matemàtic( 

proporcions rítmiques, patrons de 

diferent durada sonora, la notació 

musical...) 

2. És capaç de relacionar els 

conceptes matemàtics de les 

qualitats del so com a fenomen físic 

i mesurable. 

3. Sap usar els conceptes bàsics de 

la proporció i l'harmonia, com a part 

1. És capaç de reconèixer el codi 

musical com a sistema matemàtic( 

proporcions rítmiques, patrons de 

diferent durada sonora, la notació 

musical...). 

2. És capaç de relacionar els conceptes 

matemàtics de les qualitats del so com 

a fenomen físic i mesurable. 

3.Sap usar els conceptes bàsics de la 

proporció i l'harmonia, com a part 

essencial de la creació i interpretació 
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musical. essencial de la creació i interpretació 

musical. 

essencial de la creació i interpretació 

musical. 

musical. 

3- Competència 

digital. 

 

1. L'alumne sap utilitzar d'una manera 

adequada fonts diverses( Internet, 

vídeos, fonts escrites) per a la recerca 

d’informació. 

2. L'alumne té el coneixement i el 

domini bàsic del maquinari i del 

programari musical, dels diferents 

formats de so i d’àudio digital o les 

tècniques de tractament i 

enregistrament del so, relacionats, 

entre d’altres, amb la producció de 

missatges musicals, audiovisuals i 

multimèdia. 

3. L'alumne sap utilitzar les noves 

tecnologies per exposar treballs 

d’investigació. 

1. L'alumne sap utilitzar d'una 

manera adequada fonts diverses( 

Internet, vídeos, fonts escrites) per a 

la recerca d’informació. 

2. L'alumne té el coneixement i el 

domini bàsic del maquinari i del 

programari musical, dels diferents 

formats de so i d’àudio digital o les 

tècniques de tractament i 

enregistrament del so, relacionats, 

entre d’altres, amb la producció de 

missatges musicals, audiovisuals i 

multimèdia. 

3. L'alumne sap utilitzar les noves 

tecnologies per exposar treballs 

d’investigació. 

1. L'alumne sap utilitzar d'una 

manera adequada fonts diverses( 

Internet, vídeos, fonts escrites) per a 

la recerca d’informació. 

2. L'alumne té el coneixement i el 

domini bàsic del maquinari i del 

programari musical, dels diferents 

formats de so i d’àudio digital o les 

tècniques de tractament i 

enregistrament del so, relacionats, 

entre d’altres, amb la producció de 

missatges musicals, audiovisuals i 

multimèdia. 

3. L'alumne sap utilitzar les noves 

tecnologies per exposar treballs 

d’investigació. 

1. L'alumne sap utilitzar d'una manera 

adequada fonts diverses( Internet, 

vídeos, fonts escrites) per a la recerca 

d’informació. 

2. L'alumne té el coneixement i el 

domini bàsic del maquinari i del 

programari musical, dels diferents 

formats de so i d’àudio digital o les 

tècniques de tractament i 

enregistrament del so, relacionats, 

entre d’altres, amb la producció de 

missatges musicals, audiovisuals i 

multimèdia. 

3. L'alumne sap utilitzar les noves 

tecnologies per exposar treballs 

d’investigació. 

4- Aprendre a 

aprendre. 

1. És capaç de desenvolupar habilitats 

bàsiques en l’ús de fonts d’informació 

diverses, per saber seleccionar, 

organitzar i interpretar la información 

amb sentit crític. 

2. És capaç de desenvolupar i 

1. És capaç d'autocorregir-se i 

desenvolupar habilitats en l’ús de 

fonts d’informació diverses, per 

saber seleccionar, organitzar i 

interpretar la informació amb sentit 

crític. 

1. És capaç d'autocorregir-se i 

desenvolupar habilitats en l’ús de 

fonts d’informació diverses, per 

saber seleccionar, organitzar i 

interpretar la informació amb sentit 

crític. 

1. És capaç d'autocorregir-se i 

desenvolupar habilitats en l’ús de 

fonts d’informació diverses, per saber 

seleccionar, organitzar i interpretar la 

informació amb sentit crític. 

2. És capaç de desenvolupar i 
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consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de 

treball individual i cooperatiu, i de 

disciplina com a base indispensable 

per a un aprenentatge eficaç i per 

aconseguir un desenvolupament 

personal equilibrat. 

3. És capaç d’expressar una opinió 

raonada sobre l’experiència musical 

pròpia. 

2. És capaç de desenvolupar i 

consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, 

de treball individual i cooperatiu, i 

de disciplina com a base 

indispensable per a un aprenentatge 

eficaç i per aconseguir un 

desenvolupament personal 

equilibrat. 

3. És capaç d’expressar opinions 

musicals pròpies, fonamentant-les 

en els valors estètics, culturals i 

socials que encarnen les opcions 

fetes. 

2. És capaç de desenvolupar i 

consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, 

de treball individual i cooperatiu, i 

de disciplina com a base 

indispensable per a un aprenentatge 

eficaç i per aconseguir un 

desenvolupament personal 

equilibrat. 

3. És capaç d’expressar opinions 

musicals pròpies, fonamentant-les 

en els valors estètics, culturals i 

socials que encarnen les opcions 

fetes. 

consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de 

treball individual i cooperatiu, i de 

disciplina com a base indispensable 

per a un aprenentatge eficaç i per 

aconseguir un desenvolupament 

personal equilibrat. 

3. És capaç d’expressar opinions 

musicals pròpies, fonamentant-les en 

els valors estètics, culturals i socials 

que encarnen les opcions fetes. 

5- Competències 

socials i 

cíviques. 

1. L'alumne coneix i aprecia la música 

i la dansa pròpies de les Illes Balears i 

contribueix activament a la 

conservació, divulgació i millora 

d’aquest patrimoni. 

2. Fomenta la cooperació i respecte 

mutu. 

3. Sap interpretar conjuntament 

l'adaptació d'una partitura. 

1. L'alumne coneix i aprecia la 

música i la dansa pròpies de les Illes 

Balears i contribueix activament a la 

conservació, divulgació i millora 

d’aquest patrimoni. 

2. Fomenta la cooperació i respecte 

mutu. 

3. Sap interpretar conjuntament 

l'adaptació d'una partitura amb la 

veu i diferents instruments musicals. 

4. Sap utilitzar l’escolta atenta per 

1. L'alumne coneix i aprecia la 

música i la dansa pròpies de les Illes 

Balears i contribueix activament a la 

conservació, divulgació i millora 

d’aquest patrimoni. 

2. Fomenta la cooperació i respecte 

mutu. 

3. Sap interpretar conjuntament 

l'adaptació d'una partitura amb la 

veu i diferents instruments musicals. 

4. Sap utilitzar l’escolta atenta per 

1. L'alumne coneix i aprecia la música 

i la dansa pròpies de les Illes Balears i 

contribueix activament a la 

conservació, divulgació i millora 

d’aquest patrimoni. 

2. Fomenta la cooperació i respecte 

mutu. 

3. Sap interpretar conjuntament 

l'adaptació d'una partitura amb la veu i 

diferents instruments musicals. 

4. Sap utilitzar l’escolta atenta per 
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memoritzar, comprendre i 

reflexionar sobre la música actual de 

forma personal, crítica i creativa. 

memoritzar, comprendre i 

reflexionar sobre la música actual de 

forma personal, crítica i creativa. 

memoritzar, comprendre i reflexionar 

sobre la música actual de forma 

personal, crítica i creativa. 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

1- L'alumne fa un bon ús de l’agenda i 

de la llibreta de notes. 

2- Demana ajuda per resoldre dubtes. 

3. Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

4. Afronta problemes que puguen 

sorgir, busca solucions creatives i 

aprèn dels errors comesos en las 

activitats de treball proposades. 

1- L'alumne fa un bon ús de la 

llibreta de notes. 

2- Demana ajuda per resoldre 

dubtes. 

3- Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

4. Afronta problemes que puguen 

sorgir, busca solucions creatives i 

aprèn dels errors comesos en las 

activitats de treball proposades. 

1- L'alumne fa un bon ús de la 

llibreta de notes. 

2- Demana ajuda per resoldre 

dubtes. 

3- Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

4. Afronta problemes que puguen 

sorgir, busca solucions creatives i 

aprèn dels errors comesos en las 

activitats de treball proposades. 

1- L'alumne fa un bon ús de la llibreta 

de notes. 

2- Demana ajuda per resoldre dubtes. 

3- Pren decisions i assumeix 

responsabilitats. 

4. Afronta problemes que puguen 

sorgir, busca solucions creatives i 

aprèn dels errors comesos en las 

activitats de treball proposades. 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

1. És capaç d’apreciar, comprendre, 

gaudir i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i musicals de 

diferents cultures, èpoques i estils. 

2. Sap expressar idees a través de la 

interpretació de diferents 

composicions musicals. 

3. L'alumne participa en les activitats 

musicals del nostre centre. 

1. És capaç d’apreciar, comprendre, 

gaudir i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i musicals 

de diferents cultures, èpoques i 

estils. 

2. Sap expressar idees a través de la 

interpretació de diferents 

composicions musicals. 

3. L'alumne participa en les 

1. És capaç d’apreciar, comprendre, 

gaudir i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i musicals 

de diferents cultures, èpoques i 

estils. 

2. Sap expressar idees a través de la 

interpretació de diferents 

composicions musicals. 

3. L'alumne participa en les 

1. És capaç d’apreciar, comprendre, 

gaudir i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i musicals de 

diferents cultures, èpoques i estils. 

2. Sap expressar idees a través de la 

interpretació de diferents 

composicions musicals. 

3. L'alumne participa en les activitats 

musicals del nostre centre. 
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4. Sap crear, individualment o en grup, 

idees musicals amb la veu i/o els 

instruments escolars, mostrant 

iniciativa, creativitat i imaginació.  

activitats musicals del nostre centre. 

4. Sap crear, individualment o en 

grup, idees musicals amb la veu i/o 

els instruments escolars, mostrant 

iniciativa, creativitat i imaginació. 

activitats musicals del nostre centre. 

4. Sap crear, individualment o en 

grup, idees musicals amb la veu i/o 

els instruments escolars, mostrant 

iniciativa, creativitat i imaginació. 

4. Sap crear, individualment o en grup, 

idees musicals amb la veu i/o els 

instruments escolars, mostrant 

iniciativa, creativitat i imaginació. 

 

 

 
TECNOLOGIA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

 - Elabora documents tècnics. 

- Entén i utilitza el llenguatge tècnic. 

 

- Elabora documents tècnics. 

- Entén i transmet conceptes utilitzant el 

llenguatge tècnic. 

 

- Elabora documents tècnics. 

- Entén i transmet conceptes utilitzant el 

llenguatge tècnic. 

 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

 - És capaç de representar objectes senzills. 

- Realitza càlculs per solucionar problemes 

tecnològics. 

- Coneix la classificació, propietats i 

aplicacions de la fusta i dels metalls. 

- És capaç d’utilitzar els elements fonamentals 

- És capaç de representar objectes senzills. 

- Realitza càlculs per solucionar problemes 

tecnològics. 

- Es capaç de realitzar operacions 

matemàtiques 

aplicades a qüestions i problemes tant 

- Realitza càlculs per solucionar 

problemes tecnològics. 

- Es capaç de realitzar operacions 

matemàtiques aplicades a qüestions i 

problemes tant mecànics, elèctrics i 

electrònics. 

- Realitza operacions emprant l’Algebra de 
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d’un circuit elèctric i les seves magnituds. 

- Compren el funcionament de diferents 

mecanismes. 

mecànics, 

elèctrics i electrònics. 

- Coneix la classificació, propietats i 

aplicacions 

dels plàstics i materials de construcció. 

- Es capaç d’utilitzar els elements fonamentals 

d’un circuit elèctric, interpreta les magnituds i 

utilitza els instruments de mesura. 

- Es capaç d’entendre els sistemes de 

producció 

d’energia, tant renovables com no-renovables, 

així com els seu transport. 

Boole 

- Dissenya, analitza i munta circuits bàsics de 

les instal·lacions d’un habitatge. 

- Dissenya i munta circuits electrònics 

senzills, i coneix les seves aplicacions. 

- Compren el funcionament i la interacció amb 

el món actual, de sistemes automàtics i robots. 

 

3- Competència 

digital. 

 

 

 

- Coneix e els components bàsics d’un 

ordinador. 

- Cerca i selecciona  informació utilitzant 

internet. 

- Empra l’ordinador  com  a eina de treball. 

 

- Simula circuits elèctrics senzills. 

- Realitza dibuixos utilitzant un programari de 

disseny gràfic senzill. 

- Cerca i selecciona informació utilitzant 

internet. 

- Empra l’ordinador com a eina de treball. 

- Coneix els components bàsics d’un 

ordinador. 

- Simula circuits electrònics senzills i 

programes per controlar robots. 

- Es capaç de realitzar dibuixos amb 

l’ordinador, utilitzant programari específic de 

dibuix tècnic. 
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- Descriu els sistemes de comunicació per a la 

transmissió d’imatges, so i dades 

4- Aprendre a 

aprendre. 

 - Coneix els riscos de la manipulació d’eines i 

materials. 

- Sap emprar les eines per a la finalitat 

adequada. 

- Es capaç de realitzar mapes i resums per 

reforçar els seus continguts de cada unitat. 

- Coneix els riscos de la manipulació d’eines i 

materials. 

- Sap emprar les eines per a la finalitat 

adequada. 

- Es capaç de realitzar mapes i resums per 

reforçar els seus continguts de cada unitat. 

- Coneix els riscos de la manipulació 

d’eines i materials. 

- Saber emprar les eines per a la finalitat 

adequada. 

- Sap desenvolupar i avaluar estratègies 

de resolució de problemes tecnològics, 

amb l’obtenció, anàlisis i selecció  

d’informació útil per realitzar un projecte. 

5- Competències 

socials i 

cíviques. 

 - Segueix les normes de taller. 

- Es capaç de valorar l’impacte de l’energia 

elèctrica en el món actual. 

- Segueix les normes de taller i entén la seva 

importància. 

- Es capaç de valorar l’impacte de l’energia 

elèctrica en el món actual. 

- Segueix les normes de taller i entén la 

seva importància. 

- Reflexiona sobre els impactes positius i 

negatius de la tecnologia en el món. 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

 - És autònom en l’organització i funcionament 

del taller. 

- Es capaç d’utilitzar eines i materials per a la 

realització de projectes. 

- És autònom en l’organització i funcionament 

del taller. 

- Es capaç d’utilitzar eines i materials per a la 

realització de projectes. 

- És autònom en l’organització i 

funcionament del taller. 

- Es capaç d’utilitzar eines i materials per 

a la realització de projectes. 
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- Sap adquirir coneixements per ell mateix, 

utilitzant les noves tecnologies. 

- Sap analitzar un problema tecnològic, i 

planteja solucions alternatives. 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 
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LLENGUA I CULTURA CLÀSSICA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 

   1. Conèixer l’origen del llatí com a llengua indoeuropea.  

1.1. Explica l’evolució de l’indoeuropeu i identifica les principals llengües que en deriven. 

 

2. Conèixer les principals etapes i registres del llatí.  

2.1. Distingeix les característiques de les diferents etapes del llatí i diferencia el llatí clàssic del llatí vulgar. 

 

3. Conèixer l’origen de les llengües romàniques i localitzar-les en un mapa. Classificar les llengües que es parlen a 

Espanya en romàniques i no romàniques. 

3.1. Identifica les llengües romàniques i delimita en un mapa les zones en les quals s’utilitzen.  

3.2. Diferencia les llengües que es parlen a Espanya segons el seu origen (romànica o no romànica). 

 

4. Conèixer l’origen de l’alfabet en les llengües modernes.  

4.1. Distingeix els alfabets que es fan servir a Europa juntament amb el seu origen. 

 

5. Identificar i distingir els diferents formants de les paraules. 

5.1. Descompon paraules en els diferents formants i se’n serveix per identificar desinències i explicar el 

concepte de flexió i paradigma. 

 

6. Distingir i classificar diferents tipus de paraules.  

6.1. Distingeix paraules variables i invariables i explica els trets que permeten identificar-les. 

 

7. Comprendre el concepte de declinació i flexió verbal. 

7.1. Enuncia correctament diferents tipus de paraules en llatí, les distingeix a partir de l’enunciat i les 

classifica segons la categoria i declinació.  

 

8. Conèixer els noms dels casos llatins, identificar les principals funcions que tenen en l’oració juntament amb les 

seves desinències i saber usar-los en intervencions orals  i identificar-los en la llengua escrita de forma adequada.  

8.1. Enumera correctament els noms dels casos que hi ha en la flexió nominal llatina, explica les principals 

funcions que tenen dins l’oració, domina les seves desinències i ho il·lustra mitjançant el seu ús oral i la seva 

comprensió escrita. 

 

9. Conèixer les declinacions, enquadrar les paraules dins d’aquestes i identificar les desinències pròpies de 

cadascuna. 

9.1. Aplica correctament per a cada paraula i sintagma el paradigma de flexió corresponent.  

 

10. Conjugar correctament les formes verbals estudiades.  

10.1. Identifica les diferents conjugacions verbals llatines i classifica els verbs segons la conjugació a partir 
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de l’enunciat.  

10.2. 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.  

10.3. Usa i tradueix correctament les formes verbals estudiades. 

 

11. Identificar i relacionar elements morfològics i sintàctics de la llengua llatina que permetin, en l’àmbit oral, 

expressar-se en llatí mitjançant breus intervencions i, en l’àmbit escrit, analitzar i traduir oracions i textos senzills.  

11.1. S’expressa oralment en llatí aplicant-hi els coneixements morfològics i sintàctics adquirits. 

11.2. Analitza i tradueix oracions i textos senzills aplicant-hi els coneixements morfològics i sintàctics 

adquirits.  

 

12. Distingir les oracions simples de les compostes.  

12.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions simples i n’identifica les característiques.  

12.2. Compara i classifica diferents tipus d’oracions compostes i les diferencia de les oracions simples.  

 

13. Expressar-se correctament tant de forma oral com de forma escrita.  

13.1 Elabora un escrit sense faltes d’ortografia, utilitzant amb exactitud la cohèrencia, cohesió i adequació, i 

porta a terme una correcta exposició oral de coneixements prèviament adquirits.  

 

14. Conèixer i identificar el lèxic llatí present en les diferents unitats que formen la part lingüística de l’assignatura.  

14.1. Dedueix el significat de termes llatins no estudiats partint del context o de paraules de la llengua 

pròpia.  

14.2. Identifica les paraules estudiades, les usa oralment  i les tradueix de manera correcta.  

14.3. Identifica l’etimologia de paraules del lèxic comú de la llengua pròpia. 

 

15. Conèixer els llatinismes més freqüents usats en el lèxic de les llengües parlades a Espanya.  

15.1. Explica el significat dels llatinismes més freqüents i els usa en un context adequat. 

 

 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

 

   1. Conèixer els continguts morfològics i sintàctics de la llengua llatina.  

1.1. Aplica els coneixements morfològics i sintàctics de la llengua llatina per comprendre i traduir 

correctament un text, desenvolupant, així, una destresa equivalent a la del pensament cientificomatemàtic aplicat a 

la resolució de problemes. 

 

3- Competència 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilitzar adequadament Internet i les eines pròpies de les tecnologies digitals per a accedir a la informació 

requerida en relació amb la cultura de l’antiga Roma. 

1.1. Realitza treballs de recerca i ampliació del tema demanat amb rigor i correcció, per a la qual cosa 

empra apropiadament les tecnologies digitals. 



 128 

1.2. Entén la informació disponible, hi reflexiona, la selecciona i la plasma amb propietat en el seu treball. 

 

2. Utilitzar adequadament l’aula virtual Moodle.   

2.1. Accedeix a l’aula virtual Moodle amb periodicitat i treballa, de manera adequada, amb tot el material 

que hi està al seu abast.  

 

 

 

4- Aprendre a 

aprendre. 

   1. Utilitzar adequadament Internet i les eines pròpies de les tecnologies digitals per a accedir a la informació 

requerida en relació amb la cultura de l’antiga Roma. 

1.1. Realitza treballs de recerca i ampliació del tema demanat amb rigor i correcció, per a la qual cosa 

empra apropiadament les tecnologies digitals. 

1.2. Entén la informació disponible, hi reflexiona, la selecciona i la plasma amb propietat en el seu treball. 

 

2. Involucrar-se positivament en el treball cooperatiu. 

2.1. Realitzar treballs en grup respectant les normes que aquest tipus de feina comporta i aprenent de tot el 

que poden aportar els companys. 

 

3. Posar en pràctica tots els recursos i capacitats que fomenten l’aprenentatge. 

3.1. És perseverant, administra l’esforç i se serveix dels avantatges que proporcionen la disciplina i el treball 

diari. 

3.2. És conscient dels seus avenços i del que encara ha d’aprendre. 

3.3. S’esforça en la concentració i atenció a classe.  

3.4. Sap aprendre dels errors. 

3.5. Relaciona el que aprèn en l’assignatura amb els coneixements obtinguts en altres matèries. 

3.6. Reflexiona sobre la informació que ofereixen els textos clàssics i hi aplica un esperit crític.  

 

4. Reconèixer el valor de l’aprenentatge. 

4.1. Entén l’aprenentatge com una font d’enriquiment personal i no només com un mitjà d’aprovar exàmens. 

 

5- Competències 

socials i cíviques. 

   1. Conèixer l’origen del llatí com a llengua indoeuropea.  

1.1. Explica l’evolució de l’indoeuropeu i identifica les principals llengües que en deriven. 

 

2. Conèixer l’origen de les llengües romàniques i localitzar-les en un mapa. Classificar les llengües que es parlen a 

Espanya en romàniques i no romàniques. 

2.1. Identifica les llengües romàniques i delimita en un mapa les zones en les quals s’utilitzen.  

2.2. Diferencia les llengües que es parlen a Espanya segons el seu origen (romànica o no romànica). 

 

3. Conèixer l’origen de l’alfabet en les llengües modernes.  

3.1. Distingeix els alfabets que es fan servir a Europa juntament amb el seu origen. 
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4. Conèixer els fets històrics més importants dels diferents períodes de la història de Roma.  

4.1. 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.  

4.2. Sap emmarcar determinats fets històrics en el període corresponent i explica a grans trets les 

circumstàncies en les quals tenen lloc i les seves principals conseqüències. 

 

5. Conèixer la composició de la família i els rols assignats a cada membre.  

5.1. 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.  

 

6. Conèixer els trets fonamentals de l’organització política i social de Roma.  

6.1. Descriu els trets essencials que caracteritzen les successives formes d’organització del sistema polític 

romà.  

6.2. 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.  

 

 

6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

 

   1. Posa en pràctica tots els recursos que l’ajuden en el compliment dels seus objectius i en la millora acadèmica i 

personal. 

1.1. Té clares les prioritats en l’assoliment dels seus objectius. 

1.2. Aplica l’autocrítica, la perseverança i l’aprenentatge dels errors en el seu treball diari. 

1.3. Realitza motu proprio treballs optatius que ajudin a millorar la qualificació final.  

 

7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

    1. Conèixer les manifestacions més significatives de la cultura llatina.  

1.1. Explica  aspectes relacionats amb l’ urbanisme, l’enginyeria, la vida quotidiana, etc. característics de la 

cultura llatina i origen de la nostra forma de vida occidental.  

1.2. Reconeix i valora l’important patrimoni arqueològic i artístic que els romans han llegat al nostre país i a 

Europa. 

 

2. Llegir una obra representativa de la literatura llatina clàssica.  

2.1. Llegeix, entén i explica una obra representativa de la literatura llatina clàssica. 

 

3. Conèixer els principals déus i herois de la mitologia.  

3.1. Identifica els principals déus i herois de la mitologia grecollatina juntament amb els seus mites, 

assenyala els trets que els caracteritzen i estableix relacions entre els déus i herois més importants.  

 

4. Reconèixer la pervivència de la mitologia grecollatina.  

4.1. Identifica la influència de la mitologia grecollatina en tot tipus de manifestacions culturals i artístiques 

posteriors i la pervivència de la figura de l’heroi en la nostra cultura. 



 130 

 

 

 
RELIGIÓ 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 

1- Comunicació 

lingüística. 
Ús adequat del llenguatge religiós per 

descriure fets de la vida de Jesús i el 

seu missatge 

Ser coherent en la vida de Jesús i 

els  

plantejaments de noves idees 

Saber explicar i relacionar els 

llibres de la Bíblia 
Argumentació i defensa d’idees en  

debats sobre qüestions religioses 

2- Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en 

ciència i 

tecnologia.  

    

3- Competència 

digital. 

 

Ús crític de les TIC per a treball 

religiós. 

 

Ús crític de les informacions que 

trobin a les TIC 

 

 

Seleccionar els millors documents 

que treballen de  contingut religiós 

 

 

Desenvolupar la capacitat de 

seleccionar la informació de manera 

crítica segons la fiabilitat de les fonts 

de les que prové.  

4- Aprendre a 

aprendre. 
Revisió dels treballs del dia a dia Realització i millora de les tasques 

personals  
Aprendre de les crítiques i errors 

personals i grupals 
Aprendre de les crítiques i fent de la 

responsabilitat un objectiu propi 

5- Competències 

socials i 

cíviques. 

Respectar i tolerar els companys Respectar els companys i professors Complir i exercir el compromís 

personal i la responsabilitat 
Cuidar el tractament envers els 

demés,  

companys i professors 
6- Sentit 

d’iniciativa i 

esperit 

emprenedor. 

Confiança en els demés i en sí mateix Actitud positiva per enfrontar-se a 

les situacions del dia a dia 
  

 

5. Fer, a través d’una lectura comprensiva, l’anàlisi i el comentari del contingut i l’estructura de textos clàssics 

traduïts.  

5.1. Identifica i explica determinats aspectes culturals presents en els textos seleccionats i aplica, per fer-ho, 

els coneixements adquirits prèviament en aquesta o en altres assignatures.  

5.2. Localitza el tema principal i en distingeix les parts dels textos proposats. 
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7- Consciència i 

expressions 

culturals. 

 Conèixer el més important del nostre  

patrimoni religiós 
Saber la importància de les obres 

religioses 
Treballar obres religioses per 

conèixer  

la seva importància 

Conèixer personatges històrics  

importants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


