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1.- INTRODUCCIÓ:

L’orientació educativa es concebix com un dels processos que contribueixen a la consecució

d’un ensenyament que done resposta a la diversitat. L’orientació educativa ha de servir precisament

per a assegurar un desenvolupament integral i personalitzat de tots i cadascun dels i les alumnes,

respecte al conjunt de capacitats presents en els objectius generals.

L’orientació és, per tant,  inseparable del conjunt de l’acció educativa, i  en este sentit  és

responsabilitat  de  tot  professional  de  l’educació,  compet  a  tot  el  professorat  i  es  desenvolupa

fonamentalment mitjançant l’acció tutorial.

La importància i  complexitat de l’Orientació en Educació Secundària posa de manifest la

necessitat  de  que  els  centres  educatius  tinguen  una  estructura  organitzativa  especialitzada  i

qualificada  en  el  treball  d’orientació,  que  afavorisca  la  coordinació  i  articulació  de  les  activitats

d’orientació que es duen a terme en el centre. 

En  referencia  al  Departament  d’Orientació  del  IES  La  Malladeta,  la  seua  composició,

funcions, àmbits d’intervenció i pla d’activitats són els que especifiquem en els punts següents.

2.- EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ:

2.1 COMPOSICIÓ

 ANTONIA MINGOT LLORCA: professora de l’especialitat d’orientació educativa qui realitza

les funcions de professora especialista i cap del departament.

 ANGELA MORA ÁVILA: professora de l’especialitat d’orientació educativa qui realitza les

funcions de professora especialista.

 PILAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ: mestra de l’especialitat de Pedagogia Terapèutica. 

 Mª BEGOÑA GARCÍA FRANCO: mestra de l’especialitat de Pedagogia Terapèutica. 

 MªCARMEN LLORCA SORIANO: educadora 

 MARÍA  SAMPER OLCINA: mestra  de  l’especialitat  d’audició  i  llenguatge  (mitja  jornada

compartida 9 h al centre) 

 SENSE ASIGNAR: mestra de l’especialitat d’audició i llenguatge (mitja jornada comparida 2

h al centre) 



A més estan adscrits funcionalment al departament:

 El professorat dels àmbits del Programa de Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment de tercer

d'ESO i el professorat dels àmbits del Programa de Reforç per a quart de l' ESO.

2.2 FUNCIONS

Funcions desenvolupades per les professores d’Orientació Educativa: 

 Assessorar i col·laborar amb els òrgans de govern, de coordinació didàctica i de participació
del centre  en:

1. El procés d’identificació de barreres a la inclusió en el context escolar, familiar i
social en cadascun dels nivells de resposta a la inclusió.

2. La planificació, desenvolupament i avaluació d’actuacions i programes preventius
que contribueixen a eliminar les barreres a la inclusió identificades i afavorir l’accés,
la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat del centre.

3. La personalització de l’accessibilitat d’entorns i materials didàctics i curriculars i
l’organització amb criteris inclusius dels recursos i suports amb l’objectiu d’assegurar
l’accés de tot l’alumnat a les experiències educatives comunes.

4. La prevenció i detecció primerenca de dificultats d’aprenentatge i l’organització i
seguiment de les mesures curriculars ordinàries i extraordinàries que contribueixen
l’assoliment dels aprenentatges i el desenvolupament de les competències clau de
tot l’alumnat del centre.

5. La prevenció i detecció primerenca de situacions de desigualtat o desavantatge i

l’organització i seguiment de les mesures de resposta que faciliten la participació i el

desenvolupament del sentit de pertinença al centre i al grup classe de tot l’alumnat

que  contribueixen  a  superar  i  compensar  les  situacions  i  circumstàncies  que les

produeixen.

 Formar  part  de  l’equip  de  transició  dels  centres  educatius  i  participar  en  la  planificació,
desenvolupament  i  avaluació  dels  processos  de  transició  entre  etapes  i  modalitats
d’escolarització i inserció laboral.

 Participar  en l’avaluació sociopsicopedagògica d’acord amb la normativa establida a l’efecte i
col·laborar  amb  els  equips  educatius  en  l’elaboració,  desenvolupament,  seguiment  i
avaluació dels plans d’actuació personalitzats.

 Donar suport en l’àmbit de les seues competències i d’acord amb la normativa establida a
l’efecte a l’alumnat que ho requerisca mitjançant un acompanyament que enfortisca el seu
ajust  personal,  el  sentit  de pertinença al  centre  i  al  seu grup classe i  les expectatives i
possibilitats en l’assoliment dels aprenentatges.



 Informar en l’àmbit de les seues competències les mares, pares o representants legals de
l’alumnat sobre l’organització i els resultats de les mesures de resposta desenvolupades amb
les seues filles i fills i orientar i donar suport a la seua col·laboració.

 Transmetre la informació educativa de l’alumnat entre les diferents estructures de l’orientació
educativa i professional, així com d’altres serveis públics de l’Administració local, autonòmica
o estatal.

 Col·laborar  en  l’organització  i  desenvolupament  d’accions  i  projectes  formatius,  de
sensibilització  i  d’innovació  o  d’investigació  dirigides al  professorat,  les famílies i  l’entorn
comunitari amb l’objectiu d’implementar la cultura i els valors de l’educació inclusiva en les
pràctiques  educatives  i  evitar  l’exclusió  escolar  i  social  i  l’abandonament  escolar,  en
col·laboració amb els centres de formació del professorat i altres entitats autoritzades.

 Coordinar accions conjuntes i intervencions amb els recursos educatius, culturals, sanitaris i

socials externs.

Funcions desenvolupades per les mestres de Pedagogia Terapéutica i d’Audició i Llenguatge :

 Assessorar i col·laborar amb els equips docents i els serveis especialitzats d’orientació en la
identificació de les barreres a la inclusió en el context escolar, familiar i social i en la detecció
primerenca de les dificultats específiques d’aprenentatge i,  si escau, de les situacions de
desigualtat i desavantatge.

 Assessorar  i  col·laborar  amb  els  equips  docents  en  la  planificació  i  la  implementació
d’actuacions i programes preventius per al desenvolupament de les competències clau.

 Assessorar i col·laborar amb la direcció del centre i les persones coordinadores de formació,
igualtat  i  convivència  en  la  planificació  i  el  desenvolupament  d’accions  formatives  i  de
sensibilització dirigides al claustre, al personal del centre, l’alumnat, les famílies i  l’entorn
sociocomunitari.

 Formar  part  dels  equips  de transició  i  participar  en la  planificació,  el  desenvolupament  i
l’avaluació dels processos de transició entre etapes i modalitats d’escolarització.

 Col·laborar amb els equips docents en la personalització de les programacions didàctiques i
en  l’accessibilitat  dels  entorns,  materials  didàctics  i  curriculars  per  a  facilitar  l’accés,  la
participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

 Col·laborar amb els equips docents en la planificació, desenvolupament i avaluació de les
adaptacions  curriculars  individuals  significatives  i  els  plans  d’actuació  personalitzats  de
l’alumnat amb què intervenen.

 Col·laborar  amb  l’especialista  en  Orientació  Educativa  en  el  procediment  d’avaluació
sociopsicopedagògica i  aportar  la  informació  i  els  coneixements relatius al  seu àmbit  de
competències.

 Donar suport personalitzat i individualitzat a l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu, d’acord amb els criteris establits en el Pla d’actuació personalitzat.

 Elaborar informes de valoració i seguiment de l’alumnat al qual donen suport.



 Col·laborar amb les tutores i  els tutors en les reunions amb les famílies o representants
legals, per a informar sobre els objectius de la intervenció, les mesures dutes a terme i el
progrés de l’alumnat, i orientar, si escau, sobre els aspectes que cal treballar des de l’àmbit
familiar, demanant la seua opinió i fomentant-ne la participació.

 Participar  en  els  processos  de  coordinació  i  intercanvi  d’informació  amb  els  agents,

institucions  i  entitats  socioeducatives  i  sanitàries  implicats  en  la  resposta  educativa  de

l’alumnat al qual donen suport.

 El personal docent especialitzat de suport d’Audició i Llenguatge se centrarà prioritàriament

en l’àmbit de la comunicació, el llenguatge i la parla des d’una perspectiva educativa vinculada al

currículum. 

 Quan el personal de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge donen suport simultani a

una mateixa alumna o un mateix  alumne,  s’han de distribuir  els  objectius i  les tasques que cal

treballar, amb la finalitat d’evitar duplicitats i millorar l’eficàcia de la resposta.

Funcions desenvolupades per l'educadora: 

 Tenir cura dels alumnes en l'esbarjo.

 Traslladar els alumnes que requerisquen una atenció específica.

 Col·laborar  amb  els  professors  i  el  personal  especialitzat  en  l'execució  dels  programes
educatius del centre, en activitats extraescolars, jocs i temps lliure.

 Participar en les reunions i entrevistes amb els pares.

 Complimentar els comunicats d'incidència i informe sobre l'evolució de l'alumnat.

 La intervenció del personal especialitzat de suport es realitzarà d’acord amb el Pla d’actuació
personalitzat  i  en  estreta  coordinació  amb les  tutores  i  els  tutors,  els  equips  docents,  el  servei
especialitzat d’orientació, les famílies i altres professionals, del centre o externs, que hi intervenen, i
des de la consideració que han de contribuir a millorar l’autonomia i l’autoestima de l’alumnat i a
generalitzar els aprenentatges en els diferents contextos.

2.3 ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

El nostre treball està enfocat i es concreta partint dels principis d'equitat i inclusió conforme es regula

en el DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat

i d’inclusió en el sistema educatiu valencià; en la  ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa

per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu

valencià;  i  en  la  Resolució,  de  la  D.G.  d’Inclusió  Educativa,  per  la  qual  s’estableixen  les  línies

estratègiques de l’orientació educativa i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-22.



Amb l'objectiu de complir amb les funcions encomanades al Departament d'Orientació, estructurem el

nostre treball a partir del Pla de suport al procés d’ensenyament-aprenentatge, el Pla d’orientació

acadèmica i professional, el Pla de transició i acollida i el Pla d’igualtat i convivència.

La idea és oferir una estructura modular, facilitant així concrecions i programes de desenrotllament

per a cada pla. Sabem que els quatre eixos estan interrelacionats i que precisen d'un desenrotllament

harmoniós i equilibrat per a oferir una atenció de qualitat al nostre alumnat i a les seues famílies. 

En el nostre institut, considerem factible esta tasca si treballem des d'estructures d'equip, en les que

tots els professors i personal no docent podem cooperar i abordar les tasques proposades de forma

coordinada des dels nostres distints camps de responsabilitat.

Pla de Suport al Procés d'Ensenyament -Aprenentatge

Aquest pla inclou totes les mesures i actuacions establertes pel centre per atendre les diferencies

individuals del nostre alumnat que van des de les mesures d'organització de l'opcionalitat, de l´oferta

educativa del centre, l´organització de les activitats de reforç i  desdoblaments fins als programes

específics:  PMAR3, Programa de reforç  en 4t ESO i  el   PAM. Mesures i  actuacions per tal  que

l'alumnat supere les barreres d'accés, aprenentatge i participació que li puguen sorgir, i classificades

en els quatre nivells de resposta educativa, incidint el departament d'orientació, especialment, en les

mesures de nivell de resposta educativa III i IV, i potenciant els entorns més inclusius possibles.

Pla d'Orientació   Acadèmica   i Professional  

El  departament  d’orientació  contribuirà  a  proporcionar  als  alumnes  l'assessorament  i  l'orientació

necessària que els ajude en el desenrotllament de la maduresa vocacional i en la presa de decisions

vocacionals, especialment a partir del segon cicle de l’ESO. Les principals actuacions es faran a

través del Pla d'acció tutorial però, a més a més, l´actuació del D.O. estarà destinada a la  planificació

d'activitats complementàries: visites a centres de formació, empreses... reunions informatives a pares

d'alumnes i assessorament individualitzat en els casos que ho requerisquen.

Pla de Transició i Acollida

Dins  del  Pla  de  transició  i  acollida  coordinem  el  desenvolupament  del  Pla  d’acció  tutorial   i

concretarem  amb  els  tutors  dels  diferents  nivells  les  activitats  atenent  a  tots  el  àmbits  de

desenvolupament, així planificarem:

- Activitats per afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida del centre.

Activitats per conviure.

- Activitats per afavorir l´auto-coneixement del grup.

- Activitats de desenvolupament personal.

- Activitats per  a aprendre i ensenyar a pensar.



- Activitats d'educació sexual i prevenció de la violència de gènere, que garantisquen

el respecte de la diversitat afectiva-sexual i d'identitats de gènere.

- Activitats  per  a  facilitar  la  presa  de  decisions  del  alumnes  respecte  al  seu  futur

acadèmic i professional.

- Activitats de coordinació amb els equips docents i  departaments didàctics, per tal

d'assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions,

així com coordinar l´avaluació i presa de decisions sobre la resposta educativa per a

la superació de les barreres d'accés, aprenentatge i/o participació detectades.

- Activitats per afavorir la comunicació fluïda amb les famílies.

Pla d’Igualtat i convivència

Les funcions del Departament d'Orientació en relació a la millora del Pla d’Igualtat i Convivència del

centre es dirigeixen principalment a proporcionar als docents orientacions, estratègies i material per a

la  posada  en  pràctica  de  l'educació  en  la  convivència  i  el  desenrotllament  d'habilitats  socials.

Participar en la implementació del Programa TEI.

Altres actuacions poden ser: organitzar activitats extraordinàries que fomenten la convivència en el

centre, realitzar la coordinació amb els recursos externs en els casos que siga necessari, participar i

assessorar a l´equip de mediació del centre, elaborar materials específics per a treballar la conducta

dels alumnes, dissenyar les activitats de tutoria destinades a millorar la igualtat i la convivència en el

centre.

3.- PLA D’ACTIVITATS:

Tota intervenció que fa el Departament d'Orientació va adreçada a quatre agents principalment: 

1. Centre: com a sistema organitzatiu i Professorat

2. Alumnat

3. Família i comunitat

ACTIVITATS ADREÇADES AL ASSESSORAMENT AL CENTRE COM ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I
AL PROFESSORAT

ACTIVITATS
LÍNIA 

ESTRATÈGICA

RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

1. Determinar junt amb l'equip directiu la E-A Orientadores /E. Setembre



priorització de funcions del DO. DIR

2. Elaborar el pla d'activitats del 
departament.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

Orientadores Setembre

3. Realitzar periòdicament reunions de 
coordinació del DO.

E-A, OAP
DO Setmanalment

4. Realitzar periòdicament reunions de 
coordinació amb els departaments de
Castellà, Valencià i matemàtiques

E-A
DO-DD Setmanalment

5. Assessorar l'equip directiu i/o claustre
en matèria sociopsicopedagògica.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

DO /CENTRE A demanda

6. Participar en la CCP assessorant i 
col·laborant en l'elaboració dels 
documents bàsics del centre (PEC, 
PADIE, PAM...)

E-A, I-C, T-A, 
OAP Orientadores 

/CCP
Tot el curs

7. Establir criteris i procediments per a 
la intervenció educativa amb alumnes
amb necessitats educatives especials
i de compensació educativa.

E-A, I-C

DO /CCP

Tot el curs

8. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament del PAT i el POEP.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

DO/TUT Setmanalment

9. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament de les ACIS i del 
PAP 

E-A, I-C
EQ.EDU/PT Tot el curs

10. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament del PMAR.

E-A, I-C
DO/PROF PMAR Tot el curs

11. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament del PR4

E-A, I-C
DO/PROF PR4 Tot el curs

12. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament del PAM

E-A, I-C, T-A DO/cap d'estudis i
equip docent

Tot el curs

13. Coordinar, participar i avaluar el 
desenvolupament de la FPB

E-A, I-C
DO/PROF. FPB Tot el curs

14. Assistir a les sessions d'avaluació E-A, I-C, OAP DO/EQ.EDU Trimestralment

15. Assessorar en les reunions dels  E-A, I-C, OAP DO A demanda



equips docents en matèria 
sociopsicopedagògica

16. Assessorar i participar en la 
implementació del Pla de transició 
Primària-Secundària

T-A
Orientadores Tot el curs

17. Assessorar i col·laborar en el 
desenvolupament del pla de 
convivència.

I-C
DO/TUT/E.DIR Tot el curs

18. Facilitar informació sobre materials de
suport i bibliografia.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

DO A demanda

19. Assessorar sobre mètodes i 
estratègies per a afavorir una 
adequada dinàmica de relació en el 
grup-classe, així com l'auto-
coneixement i l'autoestima de 
l'alumnat.

E-A, I-C, T-A

Orientadores/ 

UPC/TUT
Tot el curs

20. Elaborar la memòria sobre el pla 
d'activitats del departament.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

DO Juny



ACTIVITATS ADREÇADES A L´ALUMNAT

ACTIVITATS
LÍNIA

ESTRAQTÈGICA

RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

1. Revisar i classificar els informes de 
l’alumnat de nou ingrés en el centre.

E-A, T-A DO Primer trimestre

2. Col·laborar en la detecció de barreres 
d'accés, aprenentatge i participació dels 
alumnes del centre.

E-A, T-A DO/TUT/PROF Primer trimestre

3. Organitzar l'atenció i seguiment dels 
ANEE que requerixen suport del personal 
especialitzat per a l’inclusió (mestres de 
PT, AL i educadora)

E-A, T-A DO/TUT/PROF Tot el curs

4. Realitzar programes preventius, 
d’intervenció i de seguiment amb l'alumnat
que presenta dificultats.

E-A, T-A, I-C DO/TUT /PROF Tot el curs

5. Realitzar entrevistes individuals amb els 
alumnes que ho sol·liciten.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

Orientadores/TUT A demanda

6. Facilitar informació als alumnes sobre 
determinats aspectes del PAT i del POEP.

OAP Orientadores/TUT Tot el curs

7. Realitzar  visites a algunes de les 
universitats de la comunitat amb els 
alumnes de Batxillerat. (UA, UPV...)

OAP
Orientadores/
TUT/PROF

Segon trimestre

8. Informar i participar amb l’alumnat de 4t 
d'ESO en activitats d’orientació 
professional  i acadèmica.

OAP
Orientadores/
TUT/PROF

Segon trimestre

9. Participar en les jornades sobre orientació
educativa i professional de la localitat.

OAP
Orientadores/
TUT/PROF

Segon trimestre

10. Organitzar la Jornada de Portes Obertes 
per als alumnes de 6é d'EP adscrits al 
nostre centre.

T-A, OAP Orientadora/GPM Tercer trimestre

11. Realitzar l'avaluació 
sociopsicopedagògica prèvia a la 
realització d'ACIS i AAC.

E-A, I-C DO/TUT /PROF Primer trimestre

12. Realitzar l'avaluació 
sociopsicopedagògica prèvia a la 
incorporació al PMAR i al PR4. 

E-A, I-C DO/TUT /PROF Tercer trimestre

13. Impartir sessions d'orientació escolar i 
professional a l'alumnat del centre en 
hores de tutoria.

E-A, I-C, T-A, 
OAP 

Orientadores Tercer trimestre

14. Participar en les activitats 
complementàries programades pel centre.

E-A, I-C, T-A, 
OAP

DO A demanda



ACTIVITATS ADREÇADES A LES FAMÍLIES I LA COMUNITAT

ACTIVITATS
LÍNIA

ESTRATÈGICA

RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

1. Orientar i assessorar a les famílies de forma 
individual o en grup, segons el que establix el 
PAT i el POEP.

E-A, I-C, T-A, 
OAP Orientadores/TUT Tot el curs

2. Col·laborar amb els tutors per a detectar 
possibles factors de risc relacionats amb 
l'ambient familiar.

T-A, I-C
Orientadores/TUT A demanda

3. Participar en la realització del PAP i la 
planificació especialitzada d’intervenció  dels 
alumnes atesos per les mestres de PT, AL i 
educadora.

E-A, I-C

PT/AL/Educadora Trimestralment

4. Realitzar les audiències a les famílies 
necessàries en l'adopció de les mesures que 
ho requerisquen dins dels nivells de resposta 
III i IV. 

E-A, I-C

DO/TUT Al llarg del curs

5. Informar les famílies d'ACNEE i ACNCE sobre 
criteris de promoció.

E-A, I-C, OAP
DO /TUT /PT /AL Tercer trimestre

6. Informar i assessorar a les famílies del canvi 
d'etapa de EP a ESO, segons el que establix el
Pla de transició.

T-A
Orientadora/
GPM/SPE

Segon trimestre

7. Realitzar reunions de coordinació i seguiment 
amb els Serveis Socials.

T-A, I-C Orientadores/ 
equip directiu

Tot el curs

8. Realitzar reunions de coordinació 
d’orientadores de zona, zona 33

E-A, I-C, T-A, 
OAP

Orientadores/
PT/GPM

Tot el curs

9. Assistir a les reunions de coordinació amb la 
UEO de la comarca

E-A, I-C, T-A, 
OAP

Orientadores/SPE A demanda

10. Col·laborar amb el centre de salut en el 
desenvolupament de campanyes de salut 
escolar.

T-A, I-C
Orientadores/
TUT/C.SALUT

A demanda

11. Realitzar reunions de coordinació i seguiment 
amb el centre Espiral (i/o altres) que atenen 
alumnes amb problemes de salut mental i 
seguixen un Pla Terapèutic específic 
desenvolupat en els dos centres.

 E-A, I-C, T-A, 
OAP

Orientadores/
TUT/Tècnics del 
centre extern

Mensual



4. INTERVENCIÓ ESPECÍFICA DE LES MESTRES DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ.

Aquest curs 2021/22 el centre compta amb dues mestres de PT per tal de poder donar una

resposta més inclusiva en l'atenció a l'alumnat amb NEE. Per tant, aquest curs continuem de forma

generalitzada  1 hora  de  suport  dins de totes  les aules de segon de la  ESO i  per  tal  que esta

intervenció done els bons resultats esperats les dues mestres comptaran amb hores setmanals de

coordinació amb el  professorat tutor, amb el que impartix Castellà, Valencià i matemàtiques i/o el

professorat dels àmbits a primer d’ESO.

La resta d'alumnat del centre amb NEE rebrà el suport en xicotet grup fora del seu grup

ordinari però s'intentara que estos grups siguen heterogenis incloent alumnat de diferents cursos i

nivells,  de manera que aprenguen,  s'enriquixquen i  treballen cooperativament ajudant-se uns als

altres.

El nombre d’alumnes que  atenem des de principi de curs és de 36,  1 d’ells amb dictamen

d’escolarització. D'estos 36 alumnes 9 cursen primer de la ESO, 22 segon i 5 tercer.

Les NEE que presenta l'alumnat que requerix de suport especialitzat per les mestres de P. T

venen derivades de trastorns com el TEA, discapacitat intel·lectual i/o trastorns en lectura, escriptura i

càlcul,  TDAH, etc.  Aquestos alumnes a  més, precisen d'altres mesures de nivell  IV com son les

adaptacions curriculars  individuals significatives, en  totes o en alguna de  les àrees instrumentals:

llengua castellana, valenciana i/o matemàtiques.

RECURSOS MATERIALS

  Aquest curs disposem de dues aules de PT dotades amb diversos tipus de materials. Disposem

de col·leccions  de  quaderns  de  matemàtiques,  castellà  i  valencià  completes,  així  com materials

propis elaborats, per tractar de respondre adequadament a les necessitats que l’alumnat presenta.

També hi han altres materials com l’arco, el Scrabble,  jocs manipulatius, interactius i diccionaris. Per

tal d'organitzar millor la resposta inclusiva dins l'aula aquest curs hem sol·licitat als departaments

d'instrumentals de primer i segon de la ESO el material didàctic d'aquest nivell.

ATENCIÓ DIRECTA A ALUMNES: CRITERIS PER  A  L'ELABORACIÓ DELS HORARIS.

El  nombre  de  sessions  d’atenció  a  l’alumnat  escolaritzat  en  l’aula  ordinària,  en  el  IES  La

Malladeta es calcula en franges de 55 minuts, i es determina en funció de la intensitat establida en



l’informe sociopsicopedagògic  i  concretada en el  Pla  d’actuació  personalitzat,  tot  considerant  els

criteris següents: 

a) Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmana (1 o 2 sessions). 

b) Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmana (3 o 4 sessions). 

c) Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmana (5 o 6 sessions). 

 Es prioritzara l'atenció en els primers cursos de la ESO, i la intervenció dins de l'aula ordinària.

Quan els alumnes hagen d'eixir de l’aula ordinària ho faran sempre que siga possible de les àrees

instrumentals procurarem que no isquen d'aquelles assignatures on no requerisquen d'adaptacions

significatives com poden ser EF, EPV, ni aquelles àrees que més els agraden.  

      Al llarg del curs cap la possibilitat de fer diversos canvis a l 'horari: de  reorganitzar grups, incloure

alumnes, donar-ne d’alta…i tot això amb la finalitat de fer-ho  funcional i aprofitar el recurs al màxim.

En l'avaluació trimestral dels PAPs quedaran enregistrats aquests canvis si es consideren necessaris

i beneficiosos per a l'alumne.

SELECCIÓ D'OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ.

La  selecció  d'objectius,  continguts  i  criteris  d'avaluació  per  àrea  es  farà  de  forma

individualitzada partint del nivell de referència curricular del seu grup i tenint en compte la informació

que es desprèn dels informes sociopsicopedagògis i dels Plans d'actuació personalitzats.

Es important que en la mesura de lo possible, al menys en quant a la  seqüenciació  hi hagen

coincidències amb alguns dels objectius, continguts i criteris d’avaluació que hagen estipulats per a

portar-se a terme en l’aula ordinària del alumne amb NEE.

Les mestres de PT es coordinaran amb el professorat de les distintes matèries per planificar i

organitzar el treball de l'alumnat amb NESE i ACIS.

METODOLOGIA DE TREBALL.

    En quant a la metodologia utilitzada, destacar que: 

• Partirem del nivell  curricular de l'alumne, del seu desenvolupament general i dels seus

interessos. Es per això que estudiarem abans: proves inicials, informe d'aprenentatge del

curs anterior, PAP, e informes dels especialistes que han treballat amb l'alumne: mestre o

mestra de PT, mestra de AL i/o educadora, així com la informació que ens aporten altres

professors i les famílies.

• Els aprenentatges seran útils, reals, significatius. Per a la qual cosa les activitats - tipus

seran: problemes de la vida real, simulacre de situacions, temes d'actualitat. Les activitats

seran divertides i motivadores, globalitzades, manipulatives, variades. Els aprenentatges

estaran  dirigits  fonamentalment  cap  el  desenvolupament  de  capacitats,  estratègies



(atenció,  memòria,  percepció,  organització)  i  d’habilitats  socials,  de  convivència  i

coeducació.

• Per a motivar-los en la seua conducta i treball utilitzarem tècniques de reforç - extinció i

modificació de la conducta (reforç positiu , tutelatge entre alumnes, l'economia de fitxes..)

• S’utilitzarà la motivació constant del seu treball, a partir dels materials proporcionats. El

material es presentarà en diferents formats en funció de l'activitat a realitzar i l'objectiu a

aconseguir.

• Seguiment del treball i de l'esforç de l'alumnat a nivell individual, diàriament, valorant el

seu interès i dedicació.

• El treball en equip dels professors.

• I sempre amb la màxima col·laboració possible amb les famílies.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS I TRACTAMENT DE LES CAPACITATS.

      L’aula de P.T. s’estructura de forma flexible quant a l’organització espacial i temporal amb una

distribució  que  permeta  l’activitat  individual  per  a  l’alumnat  que  ho  requerisca  i  en  xicotet  grup

mantenint la distància mínima de seguretat i l’aforament màxim de l’aula.

      Quant als continguts i les activitats es procurarà treballar-los tenint en compte l'alumne o el grup

d'alumnes, a ser  possible  treballarem el   mateix  contingut  i  la  mateixa activitat  però graduant  la

dificultat. 

      Es necessari adaptar les sessions a l' estat emocional i l'actitud de l'alumnat per tant les lectures,

els còmics, els jocs educatius i les activitats manipulatives procurarem realitzar-les en l’última part de

la sessió, per a qui estiga cansat o haja acabat la feina o en per aquells dies especials.

     En totes les sessions de treball han de fer referència a activitats relacionades amb les capacitats,

les habilitats socials, els hàbits de treball, la conducta i coeducació. Aquestes activitats s’hauran de

treballar de forma transversal.

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PER TRIMESTRE I ÀREA. 

A l’hora de desenvolupar i organitzar les programacions individuals hem de tenir en compte els

objectius, les capacitats i els continguts adaptant-los a les NEE que presenta l’alumnat. Aquestes

programacions individuals inclouen objectius de les àrees instrumentals que treballem a l’aula de PT;

llengua castellana, valenciana i matemàtiques.

Les activitats que s’han de treballar amb cada alumne estaran organitzades per trimestre i àrea. 

AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE TREBALL. 

L’avaluació deu ser un procés global. Es realitzarà una avaluació continua tant del procés

d’aprenentatge de l’alumne com del procés d'ensenyament amb la finalitat de re orientar-lo en funció

de les NEE o dificultats que puguen sorgir. El procés d’avaluació tindrà caràcter continuo i formatiu.



Es dedicarà temps per a la coordinació dels professors implicats en les àrees instrumentals,

orientadora i especialistes. Es realitzarà una sessió d’avaluació conjunta, com a mínim una vegada

cada trimestre  en la  que valorarem el  rendiment  de l'alumne,  l'aprenentatge,  la  seua conducta i

l'esforç.

Els instruments utilitzats seran; la observació sistemàtica, els registres i les anotacions. Tindrem en 

compte l’adequació dels:

 Objectius proposats.

 Els procediments i continguts seleccionats.

 Les activitats, materials i quaderns treballats.

 L’ús del material.

 Les proves o controls. 

 L’evolució del seu treball, tant individual com col·lectiu.

 La motivació i el comportament.

També seran objecte d’avaluació les mesures de control i modificació de la conducta, l'actitud vers

l'estudi , els hàbits de treball, els hàbits d’higiene… Per la qual cosa, com ja hem apuntat abans,

l'horari d'atenció als alumnes es podrà anar modificant segons les necessitats que sorgeixen durant

el curs.

5. INTERVENCIÓ ESPECÍFICA DE L’ EDUCADORA

PROGRAMA D'HABILITATS SOCIALS  PER A  ALUMNAT  AMB  NECESSITATS  EDUCATIVES

ESPECIALS

El present programa sorgix d'un procés d'ensenyança-aprenentatge, paral·lel a què es porta

a terme en el grup – classe.   

Si  bé en els documents de gestió del  centre,  s'inclouen mesures de caràcter  pedagògic,

organitzatiu  i  de  funcionament  que  es  consideren  necessàries  per  a  proporcionar  una  resposta

adequada als ANEE..., eixes mesures no són suficients. 

Alguns ANEE requerixen  una resposta educativa  diferenciada,  una  atenció  específica  de

l'educadora que recolze-supervise les seues habilitats socials i d'inclusió en la vida del centre, a més

dels seus aprenentatges.

Justificació

El  Decret  104/2018,  de 27 de juliol,  del  Consell,  pel  qual  es desenvolupen els  principis

d’equitat i  d’inclusió en el sistema educatiu valencià publicat en el DOGV  07-08-2018;  la Ordre

20/2019, de 30 d'abril,  pel qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió



de l'alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià; i la

Resolució  de 24 de juliol de 2019 per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels

principals  procediments  previstos  en  l'Ordre  20/2019,  de 30 d'abril,  contemplen la  participació  de

personal específic de suport a la inclusió, és a dir, educadors d'educació especial, amb la finalitat

d'incrementar l'autonomia i facilitar l'accés al currículum de l'alumnat amb NEE que ho requerisquen. 

Característiques dels alumnes/as objecte d'atenció. 

 Tres alumnes amb TGD-TEA

 Un alumne amb TDAH. 

 Actuacions  amb  altres  alumnes  amb  NESE  que  requerisquen  aquest  servei:  Set  amb
discapacitat intel·lectual i motòrica.

 Principis generals del programa. 

El fi pel que vam fonamentar la necessitat de treballar el currículum d'habilitats socials és el

d'aconseguir la plena integració i normalització del xiquet/adolescent en el seu entorn.

Objectius generals del programa d'habilitats socials

 Desenvolupar  les  capacitats  personals  i  socials  de  l'alumnat  amb  necessitats  educatives
especials per a moure’s en el seu medi amb la major autonomia possible.

 Augmentar el seu autoestima a través del seu desenvolupament social i independència.

 Preparar per a viure com a adult responsable i exercir determinats rols dins de la societat.

ÀREES DEL PROGRAMA 

Àrea de comunicació

Objectius de components conductuals

Components no verbals:

1. La mirada.

2. El somriure.

3. Els gests.

4. L'expressió facial.

5. La postura corporal.

6. El contacte físic.

7. L'orientació corporal.

8. La distància/proximitat.

9. L'aparença personal.



Components paralingüístics:

10. La latència de resposta.

11. La veu: volum, timbre, claredat, to/inflexió, velocitat, temps de resposta, fluïdesa, accent...

Components verbals:

12. La parla: components bàsics.

13. Parlar en públic.

14. La conversa: components bàsics i habilitats:

Les salutacions, presentació i expressió de cortesia i amabilitat.

15. Iniciar, mantindre i acabar la conversació.

16. Fer amics: iniciacions, jocs, invitació, ajuda, cooperació...

17. Acceptar una crítica justa.

18. Rebutjar una crítica injusta.

19. Demanar i concedir favors.

20. Sol·licitar canvis de conducta.

21. Fer preguntes.

22. Escoltar de forma activa.

23. Demanar disculpes.

24. Defendre els propis drets.

25. Respectar els drets dels altres.

26. Autorrevelacions.

27. Prendre decisions.

28. Reforçar l'interlocutor (fer complits).

29. Acceptar els reforços socials (rebre complits).

30. Posar-se en el lloc de l'altre (empatia).

31. Proporcionar retroalimentació.

32. Expressar emocions, opinions, sentiments.

33. Habilitats heterosociales (Relacions amb el sexe oposat).

34. Relacions amb adults.

Objectius de components cognitius

Habilitats de percepció social (ambients de comunicació)

35. Formalitat.

36. Calidesa.



37. Privacitat.

38. Familiaritat.

39. Restricció.

40. Distància.

Objectius de components afectiu-emocionals

41. Expressió d'emocions.

42.Control de l'ansietat. Habilitats de relaxació.

Àrea de desenvolupament en comportaments socials

Objectius:

1. Usar per a demanar “per favor”.

2. Donar les gràcies.

3. Saludar i despedir-se.

4. Demanar permís per a agarrar quelcom.

5. Repartir.

6. Oferir.

7. Esperar el seu torn.

8. Obrir una porta per a algú.

9. Arreplegar del sòl quelcom que li cau a algú i donar-li'l.

10. No riure davant del fracàs aliè.

11. Tirar papers en paperera.

12. Respectar jardins, arbres, fatxades, etc.

13. Mostrar interés pel treball ben realitzat.

14. Desenvolupar la capacitat per a realitzar les tasques amb atenció i concentració.

15. Realitzar les tasques augmentant la seua autonomia, és a dir, sense la constant vigilància de
l'adult.

16. Participar en eixides de grup.

METODOLOGIA

La línia base metodològica és el principi d'activitat, amb un enfocament didàctic fonamentat
en l'experiència i sentit funcional de les tasques.

Fonaments metodològics:

 L'educació basada en l'exemple per a fomentar en l'alumne/a actituds equilibrades, tant en el
pla personal com social. Així com de reproducció de conductes adequades per a valdre's per
si mateix.

 L'educació  per a la convivència, que potenciarà actituds cíviques, de respecte i  empatia



respecte al  seu medi social. 

Recursos metodològics:

1. Tractar-ho com un adolescent normal. 

2. Donar-li temps suficient i deixar-li avançar al seu ritme.

3. Recordar-li la finalitat que se li proposa i procurar que no es distraga.

4. Demostrar-li com es fan les coses.

5. No ajudar-li més del necessari.

6. No exigir-li massa. 

7. Subdividir les tasques en passos o parts per a facilitar el seu aprenentatge.

8. Expressar-li la nostra satisfacció i alegria quan ho realitze bé.

9. Infondre-li confiança, animant-lo encara que el resultat no siga l'esperat. 

TEMPORALITZACIÓ

Este  programa  es  desenvoluparà  durant  este  curs  i  següents.  Es  revisaran  anualment  els
continguts de les àrees d'este programa, en funció dels alumnes a qui es vaja dirigit (alumnes que
per la seua edat promocionen i alumnes de nova matriculació). 

AVALUACIÓ

Els instruments utilitzats per a valorar el nivell de consecució dels objectius són:

 Registre d'alumnes a fi de valorar la realització de l'activitat. Este registre ho portarà a terme
l'educadora que proposa i guia la tasca per al seu aprenentatge.

 Anecdotari de fets i/o conductes que per la seua singularitat siguen a destacar. 

Estos  dos  instruments  els  omplirà  l'educadora  que  setmanalment  informarà  a  la  tutora  i
trimestralment  a  les  famílies,  donant-los  les  oportunes  orientacions  perquè  a  casa  es  treballe
sistemàticament el ja aprés en la seua aula. 

Així mateix, l'educadora elaborarà llistes de control on per a cada alumne es registre l'activitat
realitzada.  En  estes  llistes  de  control  no  es  pretén  reflectir  el  grau  de  consecució  de  l'objectiu
treballat, sinó simplement el fet que dit objectiu ha sigut realitzat pel xiquet.

RECURSOS

Els recursos amb què compta este programa són tots aquells que oferix el centre. 

SEGUIMENT  DEL PROGRAMA D'AUTONOMIA PERSONAL I INCLUSIÓ SOCIAL.

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS ESCOLARS.

 Col·laborar  en  l'acollida  de  l'alumnat  al  centre  i  a  l'aula:  horaris,  distribució  de  classes,
presentació del professorat, coneixement d'algun company/a ....

 Ajudar a l’alumnat en l’aprenentatge i seguiment del compliment de les normes Covid del
centre.

 Posar a disposició de l'alumnat els útils i material de treball.

 Donar a l'alumne/a les pautes orals i les guies i ajudes que requerisca cada activitat.



 Preveure que els companys/a faciliten també les ajudes adequades.

 Reforçar les situacions en què el propi alumne/a puga ajudar a altres.

 Preparar els canvis d'activitat, anticipant les situacions d'aprenentatge i la seua finalització.

 Reconduir i centrar l'atenció durant l'execució de les tasques.

 Promoure la màxima participació en les activitats escolars a fi  que interioritze normes de
conducta i principis de convivència.

 Afavorir la socialització potenciant activitats que faciliten el contacte amb els companys/es:
tallers, activitats extraescolars, realització de projectes de caràcter lúdic, etc.

 Controlar el bon estat de les ajudes tècniques adquirides per a l'alumne/a.

 Vigilar les condicions ambientals de l'aula i la disposició correcta del mobiliari i dels materials.

 Contribuir  al  supervisió  de  l'alumne/a  en  el  pati  per  a  garantir  que  les  interaccions  que
mantenen amb els seus companys siguen justes i equilibrades.

 Recolzar individualment l'alumne/a en algunes àrees.  

 Col·laborar en els programes educatius del centre i en les activitats extraescolars.

 Realitzar la memòria final de curs.

INTERACCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL.

 Propiciar que els alumnes/as s'adapten a l'institut i a les tasques escolars, acudint amb gust
al Centre.

 Potenciar la integració social en diferents contextos: aula, pati, eixides...

 Contribuir  al  desenvolupament  de  l'autonomia  social  de  l'alumnat,  a  fi  de  potenciar  la
confiança i la seguretat en si mateix i un autoconcepte ajustat.

 Facilitar l'acostament físic i social als seus companys /as en el pati, eixides... i viceversa.

 Assentar  habilitats  bàsiques  d'interacció  social  (salutacions,  diàlegs,  peticions  d'ajuda,
agraïments...).

 Facilitar que els alumnes aconseguisquen la màxima autonomia possible en la realització de
les diferents activitats.

 Generar en els companys una actitud de respecte a la diversitat i de col·laboració amb els
alumnes que per les seues característiques ho precisen.

 Propiciar actituds d'acceptació en el grup on es troba l'alumne/a.

 Participació en el projecte d'innovació educativa Conekta't que es desenvolupa conjuntament
entre  este institut i el centre específic d'educació especial de la localitat.

RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA.

 Mantindre reunions periòdiques amb la família durant tot el curs.

 Servir d'enllaç per a facilitar a la família material de les distintes àrees en el transcurs de
l'absència de l'alumne/a per motius de salut.

COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB EL PROFESSORAT.



 Coordinació i col·laboració amb els professors de P.T, Logopeda i orientadores.

 Facilitar al professorat informació rellevant de cada un dels  alumnes.

 Arreplegar material del professorat per a facilitar-lo a les famílies en absència de l'alumne/a.

 Coordinació i col·laboració amb els professors en el seguiment de les A.C.I.S.



HOJA DE REGISTRO DE CONTROL ÁREAS CURSO 2020-2021  TRIMESTRE:    ……….
ALUMNO/A:_______________________________________________________________________________________________________

ÁREAS Iniciado Trabajado Conseguido Observaciones
1. ÁREA DE COMUNICACIÓN

Componentes no verbales

Componentes paralingüísticos

Componentes verbales

Habilidades de percepción social

Variables cognitivas personales
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6. INTERVENCIÓ ESPECÍFICA DE LA MESTRA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE

Anàlisi de la situació

Dels 15 alumnes que presenten dificultats en la comunicació i llenguatge, 12 continuen del curs

passat i  3 son de nova matrícula, tots  presentennecessitats educatives en l’ambit de la comunicació

i el llenguatge.

Horaris i sessions

A l’hora d’elaborar l’horari es tindran en compte tres aspectes: per una banda, l’horari individual de

cada  alumne;  per  altra  banda,  el  grau  i  intensitat  del  suport  educatiu  establert  al  informe

sociopsicopedagògic i per últim, les necessitats i característiques individuals. 

 Objectius generals

• Desenvolupar la intenció comunicativa. 

• Estimular les capacitats prèvies a l’adquisició del llenguatge.

 Desenrotllar el  sistema fonètic-fonològic.

 Desenrotllar el nivell lèxic semàntic.

 Desenrotllar el nivell morfosintàctic.

 Desenrotllar el llenguatge comprensiu 

 Desenrotllar el llenguatge expressiu.

 Fomentar la comunicació: verbal i no verbal. 

 Potenciar els trets prosòdic: entonació i ritme.

 Fomentar la seua autonomia i autoestima

 Fomentar les habilitats socials i conversacionals.

  Generalitzar els aprenentatges.

Metodologia

La metodologia emprada a l’aula és flexible, activa i  participativa,  amb activitats de poca

duració i variades per tal de mantindre l’atenció i l’interès dels alumnes.  

En cada sessió es realitzen tres o quatre activitats, buscant sempre que els aprenentatges

siguen significatius i funcionals. 

Les sessions es poden realitzar tant de forma individual com en xicotets grups. 

Avaluació

Es  realitzarà  una  avaluació  continua  de  caràcter  processual  i  formatiu.  Al  principi  de  curs

realitzarem l’avaluació inicial per establir el punt de partida de la intervenció i conèixer la situació real



del alumne. Durant totes les sessions, valorarem l’evolució i consecució dels objectius i continguts. I

per últim, a l’avaluació final es valoraran la consecució o no dels objectius plantejats. 

Els instruments d’avaluació serà la observació directa, entrevistes amb els pares i/o tutors dels

alumnes, reunions amb el professorat i equips de suport a la inclusió, registres de treballs, proves

realitzades, informes mèdics o de altres especialistes, informes inicials, trimestrals i finals. 

Coordinació escolar i familiar 

Per poder garantir una adequada resposta per a l’alumnat es necessari una correcta coordinació

entre  tots  els  professionals  que  participen  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  (tutors,

professors especialistes, mestres de PT, educadores, orientadores, servicis externs...) Per això, es

realitzaran una sèrie de reunions  i entrevistes al llarg de curs. 

També la col·laboració amb la família serà molt important per tal d’aconseguir la consecució i

generalització dels objectius. 



7. PROGRAMA PER A LA MILLORA DE L'APRENENTATGE I EL RENDIMENT I 

PROGRAMA DE REFORÇ PER A QUART D'ESO 

El Programa per a la Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment és una mesura de resposta
educativa que es desenvolupara en tercer de la ESO, així com el programa de reforç per a quart
d'ESO en este altre nivell. Ambdues son mesures de resposta educativa a la inclusió del nivell III,
constitueixen  aquest  nivell  les  mesures  adreçades  a  l’alumnat  que  requereix  una  resposta
diferenciada, individualment o en grup,  que impliquen suports ordinaris  addicionals.  Aquest  nivell
inclou mesures curriculars que tenen com a referència el currículum ordinari i com a objectius que
l’alumnat  destinatari  promocione  amb garanties  a  nivells  educatius  superiors,  obtinga  la  titulació
corresponent en els canvis d’etapa i s’incorpore en les millors condicions al món laboral.  En estos
programes s' utilitzarà una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats
pràctiques i, si s'escau, de matèries diferents a les establertes amb caràcter general, amb la finalitat
que l'alumnat de tercer puga cursar quart per la via ordinària, o s'incorpore a un programa de reforç
per a quart i  obtinga el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, al finalitzar el quart. 

Els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment s’organitzaran en els diferents
centres docents, bé de manera integrada, o bé per matèries diferents de les establides amb caràcter
general, és a dir, per àmbits. En els programes organitzats per àmbits es crearan grups específics per
a l’alumnat que seguisca estos programes, el qual tindrà, a més, un grup de referència amb què
cursarà les matèries no pertanyents al bloc d’assignatures troncals. En el grup específic, l’alumnat
cursarà els tres àmbits establits,  en horari paral·lel al corresponent a les assignatures troncals i a
l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura.

 En el  present  curs  20020/21,  donada la  pandèmia per  Covid-19 que ens afecta,  en el  IES La
Malladeta tant el PMAR com el PR4 seran grups tancats i cursara tot l’alumnat del grup les mateixes
optatives.  Amdòs progframes  estan   organitzats  per  àmbits,  compostos  pels  següents  elements
formatius:

1) Àmbit de caràcter lingüístic i social, que inclou: Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Historia,
i l’assignatura de lliure configuració autonòmica Valencià: Llengua i Literatura.

2) Àmbit de caràcter científic i matemàtic, que inclou les matèries troncals Biologia i Geologia, Física i
Química, i Matemàtiques.

3) Àmbit de llengües estrangeres.

 Als efectes de promoció, l’alumnat promocionarà quan haja superat tots els àmbits i matèries
cursades.  Si  l’alumne o  alumna té  avaluació  negativa  en  algun  àmbit  o  matèria,  l’equip  docent
promocionarà l’alumne o alumna quan es donen conjuntament les condicions següents:

a) Que l’alumne no tinga avaluació negativa en dos o en els tres àmbits.

b) Que l’equip docent considere que la naturalesa de les matèries i àmbits amb avaluació negativa no
impedix  l’alumne  o  alumna  seguir  amb  èxit  el  curs  següent,  que  té  expectatives  favorables  de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica.

En  el  desenvolupament  curricular  de  cada  programa  s’especifica  la  metodologia,
l’organització dels continguts i de les matèries i les activitats pràctiques que garantisquen l’èxit dels
objectius de l’etapa i l’adquisició de les competències que permeten a l’alumnat promocionar a quart
curs al finalitzar el programa i obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. A més,
es potenciarà l’acció tutorial com a recurs educatiu que puga contribuir  d’una manera especial  a
esmenar les dificultats d’aprenentatge i a atendre les necessitats educatives dels alumnes.
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1. INTRODUCCIÓ

  A continuació s'estableix el marc legal pel qual es regeix la present programació didàctica.
Després de nova llei d'educació el Govern nacional establix el currículum bàsic de l'Educació
Secundària Obligatòria i del Batxillerat amb el Reial Decret 1105/2014.

• L'Orde ECD 65/2015,  de 21 de gener,  descriu  les relacions entre les Competències,  els
continguts i els criteris d'avaluació. Cada comunitat autònoma amb Competències educatives
pròpies elabora els seus propis decrets de currículum d'ensenyança de totes les matèries.
D'aquesta manera el més important del marc legal específic de la Comunitat Valenciana és:

• Decret  87/2015,  de 5 de juny,  del  Consell,  pel  que establix  el  currículum  i  Desenrotlla
l'ordenació  general  de l'Educació  Secundària  Obligatòria  i  del  Batxillerat  en la  Comunitat
Valenciana.

• Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel que es modifica el Decret 87/2015.

• Orde 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació per la qual es Regula l'avaluació
en ESO i Batxillerat a la Comunitat Valenciana.



   ► Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat amb necessitats per a la
compensació de les desilgualtats ( Nivell III i Nivell IV)

La present Programació Didàctica s'ha desenrotllat per a un 3rESO  del Programa de Millora
de l’Aprenentatge i del  Rendiment (PMAR) que inclou:  mesures d'atenció a la diversitat i
inclusió Educativa dins del tercer nivell de resposta, que atenen a la diversitat de l'alumnat;
s'ha  observant  el  Decret 104/18  i  l'Ordre  20/2019,  pel  que  es  desenrotllen  els  principis
d'equitat  i  d'inclusió  en  el  sistema Educatiu.  Inclou  les  àrees  de  matemàtiques,  física  i
química i biologia que en total consta de 8 hores setmanals, a més a més d'un hora de
tutoria. Sovint treballarem continguts i  activitats interdisciplinars, la qual cosa explicaria la
flexibilitat i l’adaptació a les necessitats del grup d’alumnes que conformen aquest programa.

• JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

Aquesta  programació  està  dissenyada  per  a  evitar  el  fracàs  escolar  d’un  alumnat  que
presenta problemes d’aprenentatge, amb baixos resultats acadèmics. L’objectiu fonamental
és donar resposta a les seues necessitats educatives per part de la professora. Es tracta d’un
programa flexible:  en funció  de les mancances o dificultats  de cada alumne.  L’esforç,  el
treball continuat i l’assimilació dels conceptes treballats ha de permetre que tots assolisquen
els  objectius  del  cicle  i  desenvolupen  les  competències  bàsiques  que  els  permeten
incorporar-se a una nova etapa de la vida (social, acadèmica o professional). 

Aquest grup de 3r PMAR de L'IES La Malladeta de La Vila Joiosa per al curs 2021/22 està
format  per  16  alumnes,  dels  quals  11  promocionen de  segon i  5  repetixen  tercer  en el
programa. Tots complixen els requisits d’entrada al programa.

2.  CONTRIBUCIÓ  DE  L’ÀMBIT  CIENTÍFIC-MATEMÀTIC  A  L’ADQUISICIÓ  DE  LES
COMPETÈNCIES CLAU:

Les competències estan descrites a l'Annex I de l'Ordre ECD 65/2015  i  des de l'Àmbit Científic-
Matemàtic del 3r PMAR es contribueix a la seua adquisició de la següent  forma:

Des d’aquest  àmbit  es contribueix  especialment a la  competència matemàtica i  competències
bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  (CMCT)  per  mitjà  de  la  utilització  de  diferents  formes  de
raonament  en  la  resolució  de  problemes,  el  seu  anàlisi,  la  seua  resolució  i  la  valoració  de  les
possibles  solucions.  A  més  dels  continguts  específics  com  són  el  mesurament  i  el  càlcul  de
magnituds bàsiques, interpretació de dades i  resultats, l’ús d’escales, la lectura i  interpretació de
gràfics i la resolució de problemes basats en l’aplicació d’expressions matemàtiques. A més tots els
continguts que aporten les Ciències se centren en el coneixement del món físic, dels éssers vius i
d’algunes interaccions i relacions.

La contribució  al  sentit  d'iniciativa  i  esperit  emprenedor (  SIEE)  s’articula  especialment  en la
possibilitat d’emular processos de resolució de problemes a través d’una metodologia de projectes. 

Esta metodologia necessita que l’alumnat s’enfronte a estos problemes en forma autònoma i creativa,
,  prendre  decisions,  ser  responsable  i  la  necessitat  de  diverses  estratègies  d’organització
interpersonal ofereix nombroses oportunitats per a desenrotllar qualitats personals, tant individuals
com en el tracte social.

La  matèria  contribueix  específicament  a  la  competència  digital  (CD)  per  mitjà  de  la  recerca
d'informació , la recollida, la selecció, el processament i la presentació de la informació rellevant en
l’estudi que es realitza i en la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en



l’aprenentatge  de  les  Matemàtiques  i  de  les  Ciències  des  de  les  calculadores  fins  a  l’ús  dels
ordinadors   mitjançant  l’ús   la  simulació  d’experiències.  És  imprescindible  l’  ús   dels  mitjans
tecnològics no com a finalitat, sinó com a ferramenta del procés d’aprenentatge.

La contribució a l’adquisició de les competències socials i cíviques (CSC), s’articula al voltant dels
processos  de  resolució  de  problemes  científics,  el  sentit  crític,el  respecte  davant  els  diferents
pensaments, el qüestionament de sabers i explicacions de fets i fenòmens, de dogmes o prejudicis i
el treball en equip necessari per a resoldre problemes comuns tenint en compte el pensament i les
aportacions dels altres.

 L’anàlisi  de problemes   que formen part  de la  cultura com ara problemes relacionats amb el
coneixement de l’Univers, els diferents materials o la contaminació mediambiental, contribueixen a la
competència de conciència i expressions cuturals (CEC) . La geometria, part integrant de l’art,
ens proporcionarà les claus per apreciar la bellesa en les formes i en les proporcions de les obres
artístiques.

La competència en comunicació lingüística ( CCLI)  és una contribució que es realitza a través dels
processos d’adquisició d’un vocabulari específic, precís, simbòlic i abstracte, de la recerca, anàlisi i
comunicació  d’informació  propis  de  qualsevol  matèria.  La  comprensió  i  la  producció  de  textos
explicatius i argumentatius en ciències són un mitjà d’aprenentatge en l’àmbit. També els intercanvis
comunicatius  orals i escrits mitjançant debats, expocisions i presentacions...

A l’adquisició de la competència per a aprendre a aprendre ( CAA)  es contribueix per mitjà d’una
metodologia  específica  de  la  matèria  que  incorpora  l’emulació  de  processos  de  resolució  de
problemes,  d’assumir  reptes,  d’adoptar  iniciatives personals,  de prendre decisions conscientment
sobre el que es fa i d’aplicar tècniques de motivació.

3.OBJECTIUS  GENERALS DEL PMAR  EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC- MATEMÀTIC.

L’ensenyança  de  l’àmbit  científic  tindrà  com  a  objectiu  el  desenvolupament  de  les  següents
capacitats:

• Comprendre  i  utilitzar  les  estratègies,les  eines,  els  conceptes  bàsics,  i  maneres
d’argumentació  de  les  Ciències  i  de  les  Matemàtiques  en  els  distints  hàbits  de  la  vida
humana.

• Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit
amb propietat, interpretar diagrames, gràfics, taules i expressions matemàtiques.

• Resoldre problemes

• Utilitzar tècniques de recollida d’informació i procediments de mesura, anàlisi i selecció dels
càlculs  adequats  a  cada  situació,  així  com  usar  de  manera  adequada  la  calculadora,
l’ordinador ... tant per realitzar càlculs com per a buscar, tractar i representar la informació.

• Obtindre informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts.

• Identificar  els  elements  científics  i  matemàtics  presents  en  els  mitjans  de  comunicació,
Internet o altres fonts d’informació i valorar la seua aportació.

• Aplicar en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments de les
Ciències i de les Matemàtiques.

• Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la salut.



• Utilitzar  coneixements  i  raonaments  de  les  Ciències  i  les  Matemàtiques  en  la  presa  de
decisions.

• Conèixer i  valorar les interaccions de la ciència i  la  tecnologia amb la societat  i  el  medi
ambient.

• Integrar els coneixements de les Ciències de la naturalesa i de les Matemàtiques de manera
que puguen emprar-se de manera creativa, analítica i crítica.

• Manifestar una actitud positiva davant de la resolució de problemes i mostrar confiança en la
pròpia capacitat per enfrontar-s’hi amb èxit.

• Valorar les Matemàtiques i les Ciències com a part integrant de la nostra cultura i aplicar les
competències  matemàtiques  i  científiques  adquirides  per  a  analitzar  i  valorar  fenòmens
socials com la diversitat cultural, el respecte al medi ambient, la salut, el consum, la igualtat
de gènere o la convivència pacífica.

4. BLOG DE CONTINGUTS EN L'ESO

Els continguts són un conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribuïxen a
l'èxit dels objectius de l'etapa educativa, i al desenrotllament de les competències clau.

La Física i la Química han tingut un paper clau en el desenrotllament espectacular que ha viscut la
humanitat  en els  últims segles  i,  sens  dubte,  també tindran  una  importància  capital  en el  futur,
avançant cap a un millor coneixement de l'univers observable, en la producció de nous materials que
ens permetran fabricar  dispositius que faran les nostres vides més còmodes,  desenrotllant  nous
medicaments que seran capaços de frenar malalties que ara ens desborden, augmentant la capacitat
d'emmagatzemament dels dispositius digitals i la potència dels ordinadors, o fent les comunicacions
globals més ràpides i eficients permetent incrementar els fluxos d'informació entre els sers humans,
per citar alguns exemples. 

En el primer cicle de l'ESO s'han de refermar els coneixements adquirits pels alumnes al llarg de
l'Educació Primària, des d'un enfocament essencialment fenomenològic, presentant la matèria com a
explicació lògica de molts dels fenòmens a què els alumnes estan acostumats i coneixen.

En  el  segon  cicle  de  l'ESO l'enfocament  deu  ser  més  formal,  enfocat  a  dotar  els  alumnes  de
capacitats  específiques  associades  a  esta  matèria,  i  s'assentaran les  bases dels  continguts  que
rebran en 1r de Batxillerat un enfocament més acadèmic.

Per la  naturalesa  eminentment  empírica de l'àrea de Física  i  Química,  resulta  sense  cap dubte
imprescindible  que  els  alumnes  realitzen  pràctiques  de  laboratori  i,  si  no  es  disposara  de  la
infraestructura necessària, convé recórrer a aplicacions informàtiques interactives que reproduïsquen
experiments propis de l'àrea i del nivell  adequat. El  primer bloc de continguts és comú a tots els
nivells i està dedicat a desenrotllar les capacitats pròpies del treball científic, partint de l'observació i
l'experimentació, elaborant hipòtesi i prenent dades, presentant els resultats obtinguts per mitjà de
taules i gràfiques, i extraient conclusions. Es tracta d'un bloc de naturalesa transversal al llarg del
curs, que és molt propici  per a desenrotllar les competències d'aprendre a aprendre, sentit  de la
iniciativa i esperit emprenedor, i la competència digital, aplicant les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació. En el primer cicle es dediquen els blocs 2 i 3 a la Química, composició de la matèria i
reaccions  químiques,  respectivament.  Mentres  que  els  blocs  4  i  5  acullen  continguts  de  Física,
dinàmica i energia, respectivament.



Les matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la
capacitat  creativa,  expressen amb precisió  conceptes  i  arguments,  afavorixen la  capacitat  per  a
aprendre a aprendre i contenen elements de gran bellesa. Els varietat de coneixements matemàtics i
l'aplicabilitat en distints contextos els conferixen un important caràcter instrumental per a ajudar, als
ciutadans a prendre decisions tant en la vida diària com en la futura vida professional, i a les distintes
disciplines, especialment les científiques, tecnològiques i socials, per a expressar amb rigor els seus
coneixements  i  afavorir  l'adquisició  d'uns  altres  de  nous,  actuant  com a  força  conductora  en  el
desenrotllament de la cultura i de les civilitzacions.

Per a desenrotllar esta matèria s'han agrupat els continguts en cinc blocs: 

El bloc 1:Processos, mètodes i actituds Matemàtiques

 El bloc 2:Números i àlgebra

El bloc 3: Geometria

El bloc 4: Funcions 

El bloc 5:Estadística i Probabilitat.

L'alumnat  que  curse  esta  matèria  progressarà  en  l'adquisició  i  desenrotllament  de  tècniques
matemàtiques i de raonament matemàtic, en la capacitat d'analitzar, interpretar i comunicar diversos
fenòmens, resoldre problemes o realitzar investigacions en distints contextos; i desenrotllar actituds
positives cap a l'aplicació pràctica del coneixement matemàtic, tant per a l'enriquiment personal com
per a la valoració del seu paper en el progrés de la humanitat. Posant el focus en l'aplicació pràctica,
en contextos reals, enfront de l'aprofundiment en els aspectes teòrics.

L'assignatura de Biologia i Geologia ha de contribuir a desenrotllar en els futurs ciutadans durant
l'Educació Secundària Obligatòria i Primer de  Batxillerat una cultura científica, perquè adquirisquen
coneixements i destreses respecte a temes com la salut, medi ambient, fonts energètiques, residus,
etc.

En  tercer  curs  la  matèria  té  com  a  nuclis  centrals  la  promoció  de  la  salut  l'estructura  dels
ecosistemes.  Es pretén també que valoren la preservació del medi ambient, que aprenguen a ser
responsables de les seues decisions i de les seues conseqüències sobre la salut i sobre l'entorn que
els rodeja. El  primer bloc  de continguts és el de metodologia científica i projecte d'investigació ja
descrit. El segon bloc se centra en l'estudi del cos humà i de la promoció de la salut, dels seus factors
determinants i de la importància de l'adquisició d'estils de vida saludable. Es tracta també l'origen de
les  malalties  infeccioses  més freqüents,  els  seus  mecanismes de  transmissió  i  de prevenció,  el
procés  d'immunitat  i  les  seues  aplicacions,  i  la  valoració  de  les  aportacions  de  les  ciències
biomèdiques. S'aborda l'estudi del cos humà, de l'estructura dels òrgans, aparells i sistemes implicats
en les funcions de nutrició, relació i reproducció, relacionant-los amb el seu funcionament i amb les
causes, símptomes i conseqüències de les malalties més comunes per a previndre. En el tercer bloc
s'inicia l'estudi dels elements de l'ecosistema, dels factors biòtics i abiòtics, de les seues interaccions,
i  del  sòl  com un  producte  d'eixa  interacció  que  cal  protegir  i  conservar.  Es  completa  amb  les
característiques fonamentals dels ecosistemes aquàtics i terrestres.

5. UNITATS DIDÀCTIQUES

 ■ Organització de les unitats didàctiques :

FÍSICA I QUÍMICA 3rESO

Bloc 1: L'actividad científica.                                                                                     Curs 3r ESO



CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

El mètode científic.

Interpretació  de  la  informació
científica  de  caràcter  divulgatiu
que

Apareix  en  publicacions  i
mitjans de comunicació.

Desenrotllament  de  xicotets
treballs d'investigació en què es
pose en Pràctica l'aplicació del
mètode científic i la utilització de
les TIC.

Mesura  de magnituds.  Sistema
internacional d'unitats, canvis de
unitats. Notació científica.

Materials  i  instruments  bàsics
presents  en  el  laboratori  de
Física i de Química. Normes de
seguretat  i  d'eliminació  de
residus  per  a  la  protecció  del
medi ambient.

Projecte d'investigació.

Utilització de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.

BL1.1. Interpretar textos orals propis de l'assignatura
procedents  de  fonts  diverses  per  a  obtindre
informació i reflexionar sobre el contingut.

BL1.2.  Expressar  oralment  textos  prèviament
planificats,  propis  del  àrea,  amb  una  pronunciació
clara,  per  a  transmetre  de  forma  organitzada  els
seus  Coneixements  amb  un  llenguatge  no
discriminatori.

BL1.3.  Participar  en  intercanvis  comunicatius  en
l'àmbit  de  l'àrea  utilitzant  un  llenguatge  no
discriminatori.

BL1.4. Reconéixer la terminologia conceptual pròpia
de l'àrea i utilitzar-la correctament en activitats orals i
escrites.

BL1.5.  Llegir  textos  de  formats  diversos  propis  de
l'àrea utilitzant les estratègies de comprensió lectora
per a  obtindre  informació  i  aplicar-la  en la  reflexió
sobre el contingut.

BL1.6.  Escriure textos propis  de l'àrea en diversos
formats i suports, cuidant els seus aspectes formals,
aplicant  les  normes  de  correcció  ortogràfica  i
gramatical,  per  a  transmetre  de  forma organitzada
els  seus  coneixements  amb  un  llenguatge  no
discriminatori.

BL1.7. Buscar i  seleccionar informació científica de
forma contrastada en mitjans digitals, registrant-la en
paper  de  forma  cuidadosa  o  emmagatzemant-la
digitalment en dispositius informàtics i servicis de la
Xarxa.

BL1.8. Col·laborar i comunicar-se per a construir un
producte o tasca col·lectiva compartint  informació  i
continguts digitals, utilitzant les TIC, aplicant bones
formes de conducta en la comunicació; i previndre,
denunciar i protegir a altres de les males pràctiques
com el ciberacoso.

BL1.9.  Crear  i  editar  continguts  digitals  com  a
documents de text o presentacions multimèdia amb
sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques per a
registrar informació científica, coneixent com aplicar
els diferents tipus de llicències.
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BL1.10.  Utilitzar  aplicacions  informàtiques  per  a
resoldre problemes i recrear experiments de Física i
Química.

BL1.11. Realitzar de forma eficaç tasques pròpies de
l'àrea,  tenint  iniciativa  per  a  emprendre  i  proposar
accions  responsables,  mostrant  curiositat  e  interés
durant  el  seu  desenrotllament  i  actuant  amb
flexibilitat buscant solucions alternatives.

BL1.12.  Planificar  tasques  o  projectes  propis  de
l'àrea, individuals o col·lectius, fent una previsió de
recursos  i  temps  ajustada  als  objectius  proposats,
adaptar-ho a canvis i imprevistos, avaluant el procés
i el producte final, i comunicar de forma personal els
resultats obtinguts.

BL1.13.  Buscar  i  seleccionar  informació  sobre  els
entorns laborals, professions i estudis vinculats amb
els  coneixements  del  nivell  educatiu,  analitzar  els
coneixements, habilitats i competències necessàries
per al  seu desenrotllament  i  comparar-les amb les
seues  pròpies  aptituds  e  interessos  per  a  generar
alternatives  davant  de  la  presa  de  decisions
vocacional.

BL1.14.  Participar  en  equips  de  treball  per  a
aconseguir  metes  comunes  assumint  diversos  rols
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar a companys i
companyes  demostrant  empatia  i  reconeixent  les
seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.

BL1.15.  Utilitzar  els  procediments  científics  per  a
mesurar  magnituds,  diferenciant  entre  magnituds
fonamentals  i  derivades,  utilitzant  preferentment  el
Sistema  Internacional  d'Unitats,  realitzant  canvis
d'unitats, utilitzant múltiples, submúltiples i la notació
científica per a expressar els resultats.

BL1.16.  Reconéixer  i  identificar  els  símbols
d'etiquetatge de productes químics i instal·lacions, el
material i instruments bàsics de laboratori i saber la
seua  forma  d'utilització,  respectant  les  normes  de
seguretat  i  de  eliminació  de  residus,  identificant
actituds  i  mesures  d'actuació  preventives  per  a  la
realització d'experiències de manera segura.
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Bloc 2: La matèria .                                                                                             Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Propietats de la matèria. BL2.1.  Classificar  materials  pels  seues  propietats, CMCT



Estats d'agregació. Canvis 
d'estat. Modelcineticomolecular.

Lleis dels gasos.

Mescles d'especial interés: 
dissolucions aquoses, aliatges i 
col·loides. Mètodes de 
separació de mescles.

Estructura atòmica. Isòtops. 
Models atòmics.

El Sistema Periòdic dels 
elements.

Unions entre àtoms: molècules i
vidres. Masses atòmiques i 
moleculars.

Elements i compostos d'especial
interés amb aplicacions 
industrials, tecnològiques i 
biomèdiques.

Formulació i nomenclatura de 
compostos binaris seguint les 
normes IUPAC.

identificant-les  com  generals  o  especifiques,
relacionant els propietats dels materials de el nostre
entorn amb l'ús que és fa d'ells.

BL2.2.  Planificar  i  realitzar  experiències  per  a
justificar els distints estats d'agregació de la matèria
a  partir  dels  condicions  de  pressió  i  temperatura,
explicant els seues propietats i els canvis d'estat de
la  matèria,  usant  el  model  cineticomolecular  per  a
això i per a interpretar gràfiques de canvi d'estat a
partir de taules de dades.

BL2.3.  Establir  els  relacions entre  els  variables de
què depén el  estat  d'un gas per a justificar el  seu
comportament  i  interpretar  els  gràfiques  que  els
relacionen emprant  el  model-cinètic  molecular  i  els
lleis dels gasos.

BL2.4. Diferenciar el dissolvent del solut a l'analitzar
la  composició  de  mescles  homogènies  d'especial
interés,  i  realitzar  experiències  senzillesa  de
preparació de dissolucions, descrivint el procediment
seguit  i  el  material  utilitzat,  determinant  la
concentració.

BL2.5.  Utilitzar  els  propietats  característiques  dels
substàncies per a proposar mètodes de separació de
mescles, descrivint el material de laboratori adequat.

BL2.6. Representar l'àtom, a partir del nom atòmic i
el  número  màssic,  utilitzant  el  model  planetari  i
descrivint  els  característiques  de  els  partícules
subatòmiques  bàsiques  i  la  seua  localització  en
l'àtom.

BL2.7.  Entendre  què  és  un  isòtop  per  a  poder
analitzar els seues aplicacions i la problemàtica dels
residus  radioactius,  proposant  solucions  per  a  la
gestió dels mateixos.

BL2.8. Justificar l'actual ordenació dels elements en
grups i períodes en la Taula Periòdica, i  relacionar
els  principals  propietats  de  metalls,  no   metalls  i
gasos  nobles  amb  la  seua  posició  en  la  Taula
Periòdica i amb la seua tendència a formar ions.

BL2.9. Explicar el procés de formació d'un ió a partir
de l'àtom corresponent, utilitzant la notació adequada
per a la seua representació.

BL2.10.  Explicar  com  alguns  àtoms  tendixen  a
agrupar-se per a formar molècules, interpretant este
fet en substàncies d'ús freqüent i calculant els seues
masses moleculars.
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BL2.11. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre
elements i compostos coneguts, a partir de la seua
expressió química i presentar, utilitzant els TIC, els
propietats i aplicacions d'algun element i/o compost
químic d'especial interés a partir d'una busca guiada
de Informació.

BL2.12.  Anomenar  i  formular  compostos  binaris
seguint els normes IUPAC.
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Bloc 3:  Els canvis.                                                                                                            Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS  D'AVALUACIÓ

La reacció química.

Llei  de  conservació  de  la
massa.

Factors que afecten la velocitat
de reacció.

La  química  en  la  societat  i  el
medi ambient.

BL3.1.  Explicar  les  reaccions  químiques  com  a
canvis d'unes substàncies en altres: identificant quins
són  els  reactius  i  els  productes  de  reaccions
químiques  senzilles  representades  per  mitjà
d'equacions  químiques,  interpretant  la  reacció
química  partir  de  la  teoria  atomicomolecular  i  la
teoria  de  col·lisions,  comprovant  experimentalment
que es complix la llei de conservació de la massa,
ajustant  equacions  químiques  senzilles  utilitzant  el
concepte  de  mol  per  a  realitzar  càlculs
estequiomètrics bàsics.

BL3.2. Realitzar experiències senzilles que permeten
comprovar  la  influència  que  sobre  la  velocitat  de
reacció  té  la  concentració  dels  reactius,  justificant
este efecte en termes de la teoria de col·lisions, i la
temperatura,  interpretant  situacions  quotidianes  en
què  la  temperatura  influïx  significativament  en  la
velocitat de la reacció.

BL3.3 Classificar  productes d'ús quotidià  en funció
de la seua procedència natural o sintètica, associant
els productes sintètics amb la millora de la qualitat de
vida, i avaluar la importància de la indústria química
en  la  societat,  així  com  els  problemes
mediambientals  associats,  descrivint  l'impacte
mediambiental  del  diòxid  de  carboni,  els  òxids  de
sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos
d'efecte Hivernacle i proposar mesures i actituds per
a mitigar-los.

CMCT

CMCT

CMCT

CSC

CEC

Bloc 4:  El moviment i les forces                                                                                        Curs 3r ESO



CONTINGUTS CRITERIS  D'AVALUACIÓ

Les  forces.  Efectes:
deformacions  i  canvis  del
moviment.

Velocitat  mitjana,  velocitat
instantània i acceleració.

Forces  de  la  naturalesa:
Gravetat.  Fregament.  Forces
elèctriques i magnètiques.

BL4.1.  Relacionar  les  forces  amb  els  efectes  que
produïxen  i  comprovar  esta  relació
experimentalment, registrant els resultats en taules i
representacions gràfiques.

BL4.2.  Determinar,  experimentalment  o  a  través
d'aplicacions informàtiques, la velocitat mitjana d'un
cos interpretant  el  resultat,  i  realitzar  càlculs  per a
resoldre problemes quotidians utilitzant  el  concepte
de velocitat.

BL4.3. Emprar les representacions gràfiques d'espai i
velocitat en funció del temps per a deduir la velocitat
mitjana  i  instantània  i  justificar  si  un  moviment  és
accelerat o no.

BL4.4. Relacionar la força de la gravetat entre dos
cossos amb les seues masses i la distància que els
separa,  reconeixent-la  com  a  responsable  de  els
moviments orbitals dels distints nivells d'agrupació en
el univers, distingint entre massa i pes, i calcular el
valor de la acceleració de la gravetat a partir de la
relació entre ambdós magnituds.

BL4.5.  Identificar  els  diferents  nivells  d'agrupació
entre cossos celests, des dels cúmuls de galàxies als
sistemes  planetaris,  per  a  analitzar  l'orde  de
magnitud de les distàncies implicades.

BL4.6. Explicar la relació existent entre les càrregues
elèctriques i la constitució de la matèria i associar la
càrrega  elèctrica  dels  cossos  amb  un  excés  o
defecte  d'electrons,  relacionant  qualitativament  la
força elèctrica que existix entre dos cossos amb les
seues  càrregues  i  la  distància  que  els  separa,
justificant situacions quotidianes en què es posen de
manifest  fenòmens  relacionats  amb  l'electricitat
estàtica,  establint  analogies  i  diferències  entre  les
forces gravitatòria i elèctrica.

BL4.7.  Planificar  experiències  per  a  comprovar  i
establir la relació entre el pas de corrent elèctric i el
magnetisme, construint un electroimant.

BL4.8.  Reproduir  els  experiments  d'Oersted  i  de
Faraday, en el laboratori  o per mitjà de simuladors
virtuals, deduint que l'electricitat i el magnetisme són
dos manifestacions d'un mateix fenomen.

BL4.9. Realitzar un informe emprant les TIC a partir
d'observacions  o  busca  guiada  d'informació  que
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relacione  les  distintes  forces  que  apareixen  en  la
naturalesa i els distints fenòmens associats a elles.
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Bloc 5:  Energia elèctrica                                                                                      Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Magnituds  elèctriques.  Llei
d'Ohm. Conductors i aïllants.

Màquines  elèctriques.  Circuits
elèctrics.

Components  habituals  d'un
circuit  elèctric:  conductors,
generadors,

Receptors i elements de control.

Producció d'energia elèctrica.

BL5.1.  Explicar  el  corrent  elèctric  com  a  flux  de
càrregues  en  moviment  a  través  d'un  conductor;
interpretant el significat de les magnituds elèctriques:
intensitat  de  corrent,  diferència  de  potencial  i
resistència, relacionant-les entre si per mitjà de la llei
d'Ohm;  i  distingint  entre  conductors  i  aïllants
reconeixent els principals materials usats com a tals.

BL5.2.  Descriure  el  funcionament  d'una  màquina
elèctrica,  en la que la electricitat  es transforma en
moviment, llum, so, calor, etc. per mitjà de exemples
de la vida quotidiana.

BL5.3.  Analitzar  circuits  elèctrics,  construint-los  i
simulant-los  per  mitjà  d'aplicacions  virtuals
interactives, amb diferents tipus de connexions entre
els seus elements, deduint de forma experimental les
conseqüències  de  la  connexió  de  generadors  i
receptors  en  sèrie  o  en  paral·lel,  aplicant  la  llei
d'Ohm a circuits senzills.

BL5.4. Identificar i representar els components més
habituals  en  un  circuit  elèctric:  conductors,
generadors,  receptors  i  elements  de  control,
descrivint  les  seues  corresponents  aplicacions
pràctiques i  la  repercussió de la miniaturització del
microxip en la grandària i preu de els dispositius.

BL5.5. Associar els elements principals que formen
la instal·lació elèctrica típica d'una vivenda amb els
components bàsics d'un circuit  elèctric,  reconeixent
el significat dels símbols i abreviatures que apareixen
en les etiquetes de dispositius elèctrics.

BL5.6. Descriure el procés pel qual les distintes fonts
d'energia se transformen en energia elèctrica en les
centrals  elèctriques,  així  com  els  mètodes  de
transport i emmagatzemament de la mateixa.
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Matemàtiques  orientades a les ensenyances aplicades 3rESO:



Bloc 1: Processos, mètodes i actituds Matemàtiques                                                        Curs 3r ESO



CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Estratègies de comprensió oral:

Activació de coneixements previs.

Manteniment de l'atenció.

Selecció de la informació.

Memorització.

Retenció de la informació.

Tipus de text

Estratègies de resolució de 
problemes:

Organització de la informació.

Realització d'esquemes, dibuixos, 
taules, gràfics, etc.

Selecció d'una notació adequada.

Busca de semblances amb altres 
problemes ja resolts. Resolució de 
problemes més simples.

Experimentació i obtenció de 
pautes.

Assaig-error. L'error com a forma 
d'aprenentatge.

Descomposició del problema en 
problemes més senzills.

Comprovació del resultat.

Planificació de textos orals

Prosòdia. Ús intencional de 
l'entonació i les pauses.

Normes gramaticals.

Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió.

Respecte en l'ús del llenguatge. 
Precisió en l'expressió d'idees

Matemàtiques.

L1.1.  Interpretar  textos  orales  con  contenido
matemático  del  nivel  educativo  procedentes  de
fuentes  diversas  utilizando  las  estrategias  de
comprensión  oral  para  obtener  información  y
aplicarla  en  la  reflexión  sobre  el  contenido,  la
ampliación de sus conocimientos y la realización de
tareas de aprendizaje.

BL1.2.  Aplicar  diferentes  estrategias,
individualmente o en grupo, para la realización de
tareas, resolución de problemas o investigaciones
matemáticas  en  distintos  contextos  (numéricos,
gráficos,  geométricos,  estadísticos  o
probabilísticos),  comprobando  e  interpretando  las
soluciones  encontradas  para  construir  nuevos
conocimientos.

BL1.3.  Expresar  oralmente  textos  previamente
planificados de contenido matemático,  del  ámbito
personal, académico, social o profesional, con una
pronunciación  clara,  aplicando  las  normas  de  la
prosodia  y  la  corrección  gramatical  del  nivel
educativo y ajustados a las propiedades textuales
de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para
transmitir  de forma organizada sus conocimientos
con un lenguaje no discriminatorio.

BL1.4. Participar en intercambios comunicativos del
ámbito  personal,  académico  (resolución  de
problemas en grupo), social o profesional aplicando
las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel
educativo propias de la interacción oral, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

BL1.5. Reconocer la terminología conceptual de las
matemáticas  adecuadas  al  nivel  educativo  y
utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y
escritas del  ámbito  personal,  académico,  social  o
profesional. 

BL1.6.  Leer  textos  continuos  o  discontinuos,
enunciados  de  problemas  (numéricos,  gráficos,
geométricos,  de  medida  y  probabilísticos)  y
pequeñas

investigaciones matemáticas, en formatos diversos
y presentados en soporte papel y digital, utilizando
las  estrategias  de  comprensión  lectora  del  nivel
educativo para obtener información y aplicarla en la
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus
conocimientos  y  la  realización  de  tareas  de
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Situacions d'interacció 
comunicativa (conversacions, 
entrevistes, col·loquis, debats, 
etc.)

Estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió;

Cooperació, normes de cortesia, 
fórmules de tractament, etc.

Vocabulari propi de números, 
àlgebra, geometria, funcions,

Probabilitat i estadística.

Estratègies de comprensió 
d'enunciat: lectura comprensiva.

Expressió de l'enunciat amb 
vocabulari propi.

Identificació de dades i unitats.

Identificació de la qüestió principal.

Identificació de les paraules claus 
de l'enunciat.

Estimació d'una possible resposta 
prèvia a la resolució.

Estratègies d'expressió escrita: 
planificació, escriptura, revisió i

Reescriptura.

Formats de presentació .

Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals (signes 
de puntuació,

Concordança entre els elements 
de l'oració, ús de connectors

Oracionals, etc.) i les pròpies del 
llenguatge matemàtic.

Estratègies de busca i selecció de 
la informació.

Procediments de síntesi de la 
informació.

aprendizaje.

BL1.7.  Escribir  textos  (continuos  o  discontinuos,
procesos  de  resolución  problemas,  informes
relativos a investigaciones matemáticas, materiales
didácticos para uso propio o de otros y comentarios
de  textos  con  contenido  matemático)  del  ámbito
personal,  académico,  social  o  profesional  en
diversos  formatos  y  soportes,  cuidando  sus
aspectos  formales,  aplicando  las  normas  de
corrección  ortográfica  y  gramatical  del  nivel
educativo y ajustados a las propiedades textuales
de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para
transmitir  de forma organizada sus conocimientos
con un lenguaje no discriminatorio.

BL1.8.  Buscar  y  seleccionar  información  en
diversas fuentes de forma contrastada y organizar
la  información  obtenida  mediante  diversos
procedimientos  de  síntesis  o  presentación  de  los
contenidos;  para  ampliar  sus  conocimientos  y
elaborar  textos  del  ámbito  personal,  académico,
social  o profesional  y del  nivel  educativo,  citando
adecuadamente su procedencia.

BL1.9 Realizar de forma eficaz tareas o proyectos,
tener iniciativa para emprender y proponer acciones
siendo consciente se sus fortalezas y debilidades,
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y
actuar con flexibilitat buscant solucions alternativas.

BL1.10. Planificar tasques o projectes, individuals o
col·lectius,  fent  una  previsió  de recursos  i  temps
ajustada  als  objectius  proposats,  adaptar-ho  a
canvis i  imprevistos transformant les dificultats en
possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i
el producte final i comunicar de forma personal els
resultats obtinguts.

BL1.11.  Buscar i  seleccionar informació sobre els
entorns  laborals,  professions  i  estudis  vinculats
amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar
els  coneixements,  habilitats  i  competències
necessàries per al seu desenrotllament i comparar-
les amb les seues pròpies aptituds i interessos per
a  generar  alternatives  davant  de  la  presa  de
decisions vocacional.

BL1.12.  Participar  en  equips  de  treball  per  a
aconseguir metes comunes assumint diversos rols
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar a companys
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Procediments de presentació de 
continguts.

Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i webgrafía.

Iniciativa i innovació.

Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats

Autoregulació d'emocions, control 
de l'ansietat i incertesa i

Capacitat d'automotivació. 
Resiliència, superar obstacles i 
fracassos.

Perseverança, flexibilitat.

Pensament alternatiu.

Sentit crític.

Pensament mitjans-fi.

Pensament alternatiu.

Estratègies de planificació, 
organització i gestió.

Selecció de la informació tècnica i 
recursos materials.

Estratègies de supervisió i 
resolució de problemes.

Avaluació de processos i resultats.

Valoració de l'error com a 
oportunitat.

Habilitats de comunicació.

Estudis i professions vinculats amb
els coneixements de l'àrea.

Autoconeixement d'aptituds i 
interessos.

Procés estructurat de presa de 
decisions.

Responsabilitat i eficàcia en la 
resolució de tasques.

i companyes demostrant empatia i reconeixent els
seus aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.

BL1.13.  Buscar  i  seleccionar  a  partir  d'una
estratègia  de  filtrat  i  de  forma  contrastada  en
mitjans  digitals  com  a  pàgines  web
especialitzades,diccionaris  i  enciclopèdies  online,
etc.,  registrant-la en paper de forma cuidadosa o
emmagatzemant-la  digitalment  en  dispositius
informàtics i servicis de la xarxa.

BL1.14. Col·laborar i  comunicar-se per a construir
un  producte  o  tasca  col·lectiva  compartint
informació  i  continguts  digitals  i  utilitzant  la
ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web
social  i  entorns  irtuals  d'aprenentatge.  Aplicar
bones  formes  de  conducta  en  la  comunicació  i
previndre, denunciar i protegir a altres de les males
pràctiques com el ciberacoso. 

BL1.15.  Crear  i  editar  continguts  digitals  com  a
documents de text o presentacions multimèdia amb
sentit  estètic  utilitzant  aplicacions  informàtiques
d'escriptori  per  a  elaborar  informes  relatius  a
investigacions  matemàtiques  i  materials  didàctics
per a ús propi o d'altres. 
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Asunción de distints rols en equips
de treball.

Pensament de perspectiva.

Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat.

Tècniques d'escolta activa.

Diàleg igualitari.

Coneixement d'estructures i 
tècniques d'aprenentatges 
cooperatiu.

Ferramentes digitals de busca i 
visualització. Busca en (xarxes 
socials, blogs, wikis, fòrums, 
pàgines web especialitzades en 
continguts

Matemàtics, diccionaris i 
enciclopèdies online, bases de 
dades

especialitzades) o per mitjà de la 
sindicació de fonts de continguts 
(RSS).

Estratègies de filtrat en la busca de
la informació.

Emmagatzemament de la 
informació digital en dispositius 
informàtics i

Servicis de la xarxa.

Valoració dels aspectes positius de
les TIC per a la busca i contrast 
d'informació.

Organització de la informació 
seguint diferents criteris.

Ús de les ferramentes més 
comunes de les TIC per a 
col·laborar i

Comunicar-se amb la resta del 
grup amb la finalitat de planificar el
treball,

Aportar idees constructives 



pròpies, comprendre les idees 
alienes; compartir informació i 
recursos; i construir un producte o 
meta col·lectiu. Correu electrònic.

Mòduls cooperatius en entorns 
personals d'aprenentatge. Servicis 
de

La web social com blogs, wikis, 
fòrums, etc.

Hàbits i conductes en la 
comunicació i en la protecció del 
propi

Individu i d'altres de les males 
pràctiques com el ciberacoso.

Anàlisi del públic destinatari i 
adaptació de la comunicació en

Funció del mateix.

Realització, formatat senzill i 
impressió de documents de text.

Disseny de presentacions 
multimèdia. Escalat, rotació i retall 
de imatges.

Drets d'autor i llicències de 
publicació.

Edició d'equacions.

Representació gràfica.

Bloc 2: Números i àlgebra.                                                                                             Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Potències de números racionals 
amb exponent sencer. Significat i 
ús.

Potències de base 10. Aplicació 
per a l'expressió de números en 
notació científica.

Números decimals i racionals.

Transformació de fraccions en 
decimals i viceversa. Números 

BL2.1. Interpretar els números racionals i utilitzar-
los en situacions comercials, socials, científiques i
artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels
números en: fi, fractals,etc.), de mesura, expressió,
comparació i descripció de conceptes numèrics.

BL2.2. Operar amb els números racionals utilitzant
estratègies  de  càlcul  (mental,  estimació,  ús  de
calculadores, aplicacions d'escriptori,  web o per a
dispositius  mòbils,  etc.)  i  els  procediments
(algoritmes convencionals  o  altres)  més adequats
segons  la  naturalesa  del  càlcul,  per  a  avaluar
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decimals exactes i periòdics.

Fracció generatriu.

Càlcul aproximat i arredoniment. 
Error comés.

Operacions amb fraccions i 
decimals. Operacions amb 
números grans i xicotets.

Jerarquia d'operacions.

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

Successions numèriques. 
Successions recurrents 
Progressions aritmètiques i 
geomètriques.

Operacions elementals amb 
polinomis: suma, resta i producte.

Transformació d'expressions 
algebraiques. Igualtats notables.

Resolució d'equacions de segon 
grau amb una incògnita.

Resolució de sistemes d'equacions
lineals amb dos incògnites.

Resolució de problemes que 
requerisquen equacions i 
sistemes.

resultats, extraure conclusions i prendre decisions
en  situacions  comercials,  socials,  científiques  i
artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels
números en: fi, fractals,etc.) i altres.

BL2.3.  Expressar  en  llenguatge  algebraic  regles
que descriuen successions numèriques i relacions
funcionals  a  través  de  fórmules  i  equacions,  en
situacions  comercials,  socials,  científiques  i
artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels
números en: fi, fractals, etc.), podent-se recolzar en
mitjans  tecnològics  (sensors,  calculadores
gràfiques,  etc.)  que ajuden a identificar  millor  les
dites situacions.

BL2.4.  Manipular  el  llenguatge  algebraic  en  les
operacions  amb  polinomis,la  transformació
d'expressions,  les  identitats  notables,  la  resolució
d'equacions  i  sistemes d'equacions  i  les funcions
amb  els  procediments  (algoritmes  numèrics,
gràfics,  algebraics  o  altres)  més adequats,  per  a
resoldre situacions comercials, socials, científiques
i artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels
números:  fi,  fractals,  etc.)  que  requerisquen
generalització.
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Bloc 3:  Geometria.                                                                                                            Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS  D'AVALUACIÓ

Mediatriu, bisectriu, angles i les 
seues relacions, perímetre i àrea. 
Propietats.

Teorema de Tals. Divisió d'un 
segment en parts proporcionals.

Aplicació a la resolució de 
problemes.

Translacions, girs i simetries en el 

BL3.1. Analitzar les característiques i propietats de
les  figures  i  cossos  geomètrics  (costats,  cares,
vèrtexs, arestes, angles, seccions, simetries, raó de
semblança,  coordenades  geogràfiques,  etc.)
utilitzant distints materials (varetes, espills, trames,
geoplans,  cossos  sòlids,  envasos,  material
encunyat,  etc.)  i  ferramentes  adequades
(calculadores  gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per a dispositius mòbils, com programes de
geometria dinàmiques),  per a descriure situacions
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pla.

Geometria de l'espai: àrees i 
volums.

El globus terraqüi. Coordenades 
geogràfiques. Longitud i latitud 
d'un punt.

Resolució de problemes 
geomètrics.

Interés per les diferents 
produccions culturals i artístiques 
on apareguen els elements 
estudiats (pel·lícules, curts, vídeos 
artístics, animació, documentals, 
publicitat)

Interés i gaudi de les possibilitats 
que ens oferixen els diferents 
entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d'art, 
auditoris,

Teatres, pàgines web i blogs de 
museus, exposicions artístiques, 
galeries de art.

Respecte i valoració de les 
distintes manifestacions 
artístiques.

Expressió crítica dels seus 
coneixements, idees, opinions i 
preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.

geomètriques de les matemàtiques i d'altres àrees,
art (frisos, mosaics, pintura, escultura), arquitectura
(relació  àuria,  plans,  estructures  espacials,  etc.),
ciències  (formes,  simetries,etc.),  reconeixent  la
seua bellesa.

BL3.2.  Mesurar  i  calcular  angles,  longituds,
superfícies i volums en el pla i en l'espai, utilitzant
les  unitats,  els  instruments  de  mesura,  les
ferramentes  (calculadores  gràfiques,  aplicacions
d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, com a
programes de geometria dinàmiques), estratègies i
fórmules més adequades, així com els teoremes de
Pitàgores  i  Tals,  per  a  prendre  decisions  en
situacions  geomètriques  de  les  matemàtiques  i
d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de plans i
mapes  adequats  al  seu  nivell,  arquitectura,
manifestacions  artístiques,  percepció  espacial,
etc.).

BL3.3 Descriure els elements geomètrics propis del
nivell  que  apareixen  en  les  manifestacions
artístiques  més  significatives  de  la  pintura,
escultura  i  mitjans  audiovisuals  i  justificar  el  seu
valor  com  a  part  del  patrimoni  artístic  i  cultural,
argumentant  de  forma  crítica  les  seues  idees,
opinions  i  preferències  a  través  del  diàleg  i  la
reflexió.
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Bloc 4:  Funcions                                                                                     Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS  D'AVALUACIÓ

Descripció qualitativa de gràfiques.

Comparació  de  situacions  de
dependència  funcional  donades
per mitjà de taules i enunciats.

Utilització  de  models  lineals,  per
mitjà de la confecció de la taula, la
representació  gràfica  i  l'obtenció
de l'expressió algebraica.

Expressions  de  l'equació  de  la

BL4.1.  Interpretar  relacions  funcionals  (lineals  i
quadràtiques) expressades en llenguatge algebraic
o gràfic, descrivint les seues propietats (creixement,
decreixement, màxims, mínims, punts de tall, etc.)
en  contextos  personals,  socials,  professionals  o
científics.

BL4.2.  Analitzar  relacions  quantitatives  i
numèriques  (taules,  gràfiques  i  equacions)  per  a
modelizar  funcions  lineals  i  quadràtiques,  en
contextos  personals,  socials,  professionals  o
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recta.

Funcions  quadràtiques.
Representació gràfica.

Resolució de problemes per mitjà
de l'estudi de funcions

científics,  utilitzant  les  ferramentes  adequades
(calculadores  gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per adispositius mòbils).

CD

Bloc 5:  Estadística i probabilitat                                                                                   Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Fases d'un estudi estudi estadístic

Variables quantitatives contínues i 
discretes.

Selecció de mostres. 
Representativitat.

Freqüència: absoluta, relativa i 
acumulada.

Agrupació de dades en intervals.

Paràmetres de centralització: mitja,
moda, mitjana i cuartiles.

Interpretació i propietats

Paràmetres de dispersió: rang, 
recorregut intercuartílico i 
desviació típica

Interpretació conjunta de la mitjana
i la desviació típica

Diagrama de caixa i bigots.

Resolució de problemes en què 
intervinguen informacions

Estadístiques.

BL5.1  Analitzar  informacions  estadístiques
unidimensionals de fenòmens socials, econòmics o
científics (sondejos d'opinió, enquestes de consum,
eficàcia  de  fàrmacs,  experiments  dissenyats  en
l'aula,  etc.)  Descrivint-les  per  mitjà  de  taules,
paràmetres,  gràfiques  o  diagrames,  utilitzant  les
ferramentes  adequades  (calculadora,  aplicacions
de

Escriptori,  web o per a dispositius mòbils,  com a
fulls de càlcul),  per a elaborar informes i extraure
conclusions.
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Biologia i Geologia 3rESO

Bloc 1: Metodologia científica i projecte d'investigació                                                     Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

El coneixement científic com a 
activitat humana en contínua 
evolució i revisió vinculada a les 

BL1.1.  Justificar la influència de la ciència en les
activitats humanes i  en la forma de pensar de la
societat en diferents èpoques, demostrar curiositat i
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característiques de la societat en 
cada moment històric.

Contribució de la ciència a la 
millora de la qualitat de vida i a la 
adquisició d'actituds crítiques en la
presa de decisions fonamentades 
davant dels problemes de la 
societat.

Característiques bàsiques de la 
metodologia científica. 
L'experimentació en Biologia i 
Geologia.

Utilització del llenguatge científic i 
del vocabulari específic de la 
matèria d'estudi en la comprensió 
d'informacions i dades, la 
comunicació de les pròpies idees, 
la discussió raonada i 
l'argumentació sobre problemes de
caràcter científic.

Busca, selecció, registre i 
interpretació d'informació de 
caràcter científic.

Identificació de preguntes i 
plantejament de problemes que 
puguen respondre's per mitjà 
d'investigació científica, formulació 
d'hipòtesis, contrastació i posada a
prova a través de l'experimentació.

Aplicació de procediments 
experimentals en laboratori, control
de variables, presa i representació 
de dades, anàlisi i interpretació 
dels mateixos. Maneig cuidadós 
dels materials i instruments bàsics 
del laboratori i respecte per les 
normes de seguretat en el mateix.

Elaboració de conclusions, 
redacció d'informes i comunicació 
dels resultats.

Aplicació de les pautes del treball 
científic per mitjà de la planificació 
i posada en pràctica d'un projecte 
d'investigació en equip sobre el 
medi natural estudiat.

esperit crític cap a les condicions de vida dels sers
humans, així com respecte a la diversitat natural i
cultural  i  als  problemes  ambientals,  realitzar  les
tasques acadèmiques o de la vida quotidiana amb
rigor  i  prendre  decisions  fonamentades  davant
d'actuacions  relacionades  amb  la  ciència  i  la
Tecnologia.

BL1.2.  Reconéixer  i  utilitzar  la  terminologia
conceptual  de  l'assignatura  per  a  interpretar  el
significat d'informacions sobre fenòmens naturals i

Comunicar les seues idees sobre temes de caràcter
científic.

BL1.3.  Buscar i  seleccionar de forma contrastada
informació  de  caràcter  científic,  a  partir  de  la
comprensió i interpretació de textos orals i escrits,
continus  i  discontinus,  de  forma  contrastada
procedent  de  diverses  fonts  com  blogs,  wikis,
fòrums,  pàgines  web,  diccionaris  i  enciclopèdies,
etc.,  organitzar  la  dita  informació  citant
adequadament la seua procedència i registrar-la en
paper o emmagatzemar-la digitalment amb diversos
procediments  com  a  esquemes,  mapes
conceptuals, taules, fulls de càlcul, gràfics, etc., en
dispositius informàtics i  servicis de la xarxa per a
fonamentar  les seues idees i  opinions,  de l'àmbit
personal, acadèmic, social o professional.

BL1.4.  Plantejar  problemes rellevants com a punt
de  partida  d'una  investigació  documental  o
experimental, formulant preguntes sobre fenòmens
naturals i proposar les hipòtesis adequades per a
contrastar-les  a  través  de  l'experimentació  o
l'observació i l'argumentació.

BL1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les
destreses del treball científic (control de variables,
registre sistemàtic d'observacions i resultats, etc.),
manejar  amb  atenció  els  materials  d'aula  i  els
instruments de laboratori, respectar les normes de
seguretat i de comportament en el laboratori o en
les eixides de camp i interpretar els resultats per a
contrastar les hipòtesis formulades.

BL1.6. Planificar tasques o projectes, individuals o
col·lectius,  i  realitzar un projecte d'investigació en
equip sobre el medi natural, tindre iniciativa per a
emprendre  i  proposar  accions,  assenyalar  les
metes fent una previsió de recursos adequada, sent
conscient  de  les  seues  fortaleses  i  debilitats,
mantenint  la  motivació  i  interés,  actuant  amb
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flexibilitat  per  a  transformar  les  dificultats  en
possibilitats, i avaluar el procés i els resultats.

BL1.7.  Participar  en  equips  de  treball  per  a
aconseguir metes comunes assumint diversos rols
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar a companys
i companyes demostrant empatia i reconeixent les
seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.

BL.1.8. Escriure les conclusions dels seus treballs,
experiències o del projecte d'investigació per mitjà
de  textos  prèviament  planificats,  en  diversos
formats i suports, cuidant els seus aspectes formals
i les normes de correcció ortogràfica i  gramatical,
segons  les  propietats  textuals  de  cada  gènere  i
situació  comunicativa,  i  crear  continguts  digitals
com  a  documents  de  text  o  presentacions
multimèdia  amb  sentit  estètic  i  un  llenguatge  no
discriminatori,  utilitzant  aplicacions  informàtiques
d'escriptori  i  coneixent  com  aplicar  els  diferents
tipus de llicències.

BL.1.9. Exposar en públic les conclusions dels seus
estudis  documentals,  experiències  o  projectes  de
manera clara, ordenada i creativa amb el suport de
recursos  de  distinta  naturalesa  (textuals,  gràfics,
audiovisuals,  etc.),  expressant-se  oralment  amb
una pronunciació clara,  aplicant  les normes de la
prosòdia i la correcció gramatical per a transmetre
de forma organitzada els seus coneixements amb
un llenguatge no discriminatori.

BL.1.10.  Participar  en  intercanvis  comunicatius
(debats, entrevistes, col·loquis i conversacions) de
l'àmbit  personal,  acadèmic  o  social  aplicant  les
estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell
educatiu pròpies de la interacció oral i comunicar-se
per a construir  un producte o tasca col·lectiva de
forma  col·laborativa  compartint  informació  i
continguts  digitals,  utilitzant  ferramentes  TIC,
servicis  de  la  web  social  i  entorns  virtuals
d'aprenentatge,  i  comportar-se  correctament  en
eixa  comunicació  per  a  previndre,  denunciar  i
protegir  a  altres  de  situacions  de  risc  com  el
ciberacoso.

BL.1.11. Buscar i seleccionar informació sobre els
entorns  laborals,  professions  i  estudis  vinculats
amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar
els  coneixements,  habilitats  i  competències
necessàries per al seu desenrotllament i comparar-
les amb les seues pròpies aptituds e interessos per
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a  generar  alternatives  davant  de  la  presa  de
decisions vocacional.

SIEE

Bloc 2: Les persones i la salut                                                                                        Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

Nivells d'organització general del 
cos humà com ser viu: cèl·lules, 
teixits, òrgans, aparells i sistemes.

La salut i la malaltia. Concepte 
sistèmic de salut. Factors 
determinants. Adquisició d'estils de
vida saludable.

El consum de substàncies 
addictives i les seues 
conseqüències. Mesures de 
prevenció. Actitud crítica enfront 
del consum de drogues i d'altres 
conductes de risc. Conseqüències 
de l'ús prolongat de tecnologies.

Aspectes addictius dels mitjans 
digitals. Actitud equilibrada cap a 
l'ús tecnològic. Diferenciació entre 
món el virtual i el món real.

Tipus de malalties. Causes, 
prevenció i tractaments. El sistema
immunitari i les vacunes. Els 
trasplantaments i la donació de 
cèl·lules, sang i òrgans.

Utilització del sistema sanitari. 
Aportacions de les ciències 
Biomèdiques al increment de la 
salut i a la lluita contra la malaltia.

Nutrició, alimentació i salut. 
Nutrients, aliments i hàbits

Alimentaris saludables. Dieta 
equilibrada. Obesitat i trastorns de 
la conducta alimentària.

Les funcions de nutrició. Anatomia 
i fisiologia dels aparells digestiu, 
respiratori, circulatori i excretor. 
Alteracions més freqüents i la seua

BL2.1.  Catalogar els  distints  nivells  d'organització
en  els  sers  vius,  diferenciar  els  distints  tipus
cel·lulars,  relacionar  l'estructura  dels  diferents
teixits,  òrgans i  sistemes del cos humans amb la
seua funció,  i  argumentar  sobre  els  avantatges  i
inconvenients de l'especialització tisular.

BL2.2. Relacionar el concepte holístic de salut de
l'OMS amb els  factors  que  la  determinen,  per  a
justificar la importància d'adquirir hàbits i  estils de
vida  saludables  en  la  prevenció  de  malalties  i
enfront de situacions de risc de la societat actual,
com  ara  el  consum  de  substàncies  addictives,
reconeixent  les seues conseqüències individuals i
col·lectives.

BL2.3.  Previndre els  riscos  per  a  la  salut  físics  i
psicològics  derivats  del  ús  de  les  TIC,  aplicant
diverses recomanacions ergonòmiques i trobant un
equilibri entre el món real i el món virtual.

BL2.4.  Diferenciar  l'origen  de  les  malalties  més
freqüents, explicar els mecanismes de transmissió
de  les  malalties  infeccioses  per  a  justificar  els
mètodes preventius de contagi i propagació.

BL2.5.  Relacionar  el  procés  d'immunitat  amb  la
producció de vacunes i sèrums i amb la donació de
teixits  i  òrgans,  apreciant  les  aportacions  de  les
ciències  biomèdiques,  i  debatre  el  bon  ús  dels
medicaments  per  a  evitar  el  seu  consum
innecessari.

BL2.6.  Diferenciar  els  hàbits  personals  i  culturals
d'alimentació dels processos fisiològics de nutrició,
identificar  els  principals  tipus  nutrients  en  els
aliments, les seues funcions i  les característiques
d'una dieta equilibrada, justificant la rellevància dels
hàbits  alimentaris  saludables  i  de  la  pràctica
habitual  de  l'exercici  físic  per  a  incrementar  el
benestar  i  previndre  l'obesitat,  admetent  la
necessitat  ajuda  davant  dels  trastorns  de  la
conducta alimentària. 
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prevenció. Hàbits de vida 
saludables relacionats.

Les funcions de relació. El sistema
nerviós. El sistema endocrí. Els 
òrgans dels sentits i receptors 
sensorials. La interacció

Neuroendocrina. Malalties i 
alteracions més comunes, causes,

Factors de risc i mesures de 
prevenció.

L'aparell locomotor. Hàbits 
posturals incorrectes. Principals 
patologies i lesions del sistema 
locomotor. Ergonomia i seguretat 
postural.

Prevenció de lesions i d'accidents. 
Primers auxilis.

Reproducció i sexualitat. Anatomia
i fisiologia de l'aparell reproductor.

Canvis físics i psíquics al llarg de 
la vida. Respecte per les 
característiques individuals 
físiques, psíquiques o socials, com
a factor de salut emocional.

El cicle menstrual. Fecundació, 
embaràs i part. Anàlisi dels 
diferents mètodes anticonceptius. 
Tècniques de reproducció 
assistida.

La sexualitat com a component 
racional i afectiu exclusiu de 
l'espècie humana. Resposta 
sexual humana. Hàbits saludables 
d'higiene sexual i

Prevenció de malalties de 
transmissió sexual. Disposició 
favorable a sol·licitar 
assessorament i ajuda a centres 
sanitaris especialitzats en

Situacions de risc per a la salut 
sexual o reproductiva.

Igualtat entre hòmens i dones. 

BL2.7. Localitzar i determinar, els òrgans, aparells i
sistemes  implicats  en  la  funció  de  nutrició,
relacionant-los amb el seu funcionament, recolzant-
se  en  models  anatòmics  i  esquemes  gràfics,  i
indagar les causes, símptomes i conseqüències de
les malalties més comunes per a previndre.

BL2.8. Reconéixer els sistemes, aparells i  òrgans
implicats en les funcions de relació i coordinació, i
interpretar els seus mecanismes de acció com un
procés  de  recepció  d'estímuls,  coordinació  de  la
informació  i  elaboració  i  execució  de  respostes,
associant  cada  òrgan  i  sistema  al  procés
corresponent  per  a  previndre  alteracions  dels
òrgans  dels  sentits,  desequilibris  hormonals  o
nerviosos.

BL2.9.  Argumentar  la  influència  en  la  salut  dels
mals  hàbits  posturals  descrivint  les  patologies  i
lesions  més  freqüents  de  l'aparell  locomotor,
relacionant-les amb les seues causes i reconéixer
les pautes de control postural, ergonòmiques, per a
treballar de forma segura i evitar lesions i previndre
accidents.

BL2.10. Identificar els diferents òrgans de l'aparell
reproductor  masculí  i  femení  amb  ajuda
d'il·lustracions,  esquemes  o  recursos  digitals,
associant-los amb la seua funció i descriure el cicle
menstrual i els processos de fecundació, embaràs i
part, argumentant les aplicacions de la ciència en
les actuals tècniques de reproducció assistida.

BL2.11.  Discriminar  els  conceptes  de  sexualitat  i
reproducció i reconéixer les principals malalties de
transmissió sexual per a aconseguir una bona salut
sexual  i  reproductiva,  justificant  la  sol·licitud  de
ajuda  soci  sanitària  davant  de situacions de risc,
respectant  les  diferents  opcions  sexuals  i
denunciant situacions discriminatòries.

BL2.12.  Argumentar  la  igualtat  entre  hòmens  i
dones,  identificar  comportaments  i  continguts
sexistes  per  a  previndre  i  actuar  enfront  de
situacions de discriminació i de violència de gènere.
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Prevenció de conductes

Discriminatòries i de violència de 
gènere.

Bloc 3:  Els ecosistemes                                                                                                     Curs 3r ESO

CONTINGUTS CRITERIS  D'AVALUACIÓ

Estructura de l'ecosistema. Factors
abiòtics i biòtics en els 
ecosistemes i les seues relacions.

Ecosistemes aquàtics i terrestres. 
Alguns ecosistemes freqüents en 
la Comunitat Valenciana.

Elaboració i interpretació de 
cadenes i xarxes tròfiques en 
ecosistemes terrestres i aquàtics.

El sòl com a ecosistema.

Impactes humans en els 
ecosistemes. Accions que 
afavorixen la conservació del medi 
ambient.

BL3.1. Descriure els components d'un ecosistema,
analitzant les relacions que s'establixen entre ells i
valorant la importància del seu equilibri.

BL3.2. Reconéixer els factors desencadenants dels
desequilibris  en  els  ecosistemes  i  proposar
mesures de restauració i protecció del mig ambient.

BL3.3. Identificar els components del sòl, analitzant
les relacions que s'establixen entre ells, i justificar
la  seua  importància,  fragilitat  i  la  necessitat  de
protegir-ho.
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 ■  Distribució temporal de les unitats didàctiques.

Les diferents unitats didàctiques descrites en l'apartat anterior es distribueixen de la següent manera
durant el curs:

MATÈRIA 1ºAVALUACIÓ 2ºAVALUACIÓ 3ºAVALUACIÓ

Física i química 3rESO

 

2h/ setmana

     4 (1ºparte)

*  El  moviment  i  les
forces

      1 i 2

 *L'activitat científica

* La matèria

       3 i 5

* Els canvis

* Energia elàctrica.

Matemàtiques
aplicades 3rESO

4h/ setmana

   1,  2 (primera parte)

*Processos,  mètodes  i
actituds Matemàtiques 

* Números i algrebra. 

1, 2 (segunda pararte) i 3

*Processos,  mètodes  i
actituds Matemàtiques  

* Números i algrebra. 

* Geometria.

    1, 4 , 5

*Processos, mètodes i
actituds Matemàtiques

* Funcions  

*  Estadística  i
probabilitat.

Biologia i Geologia     1, 2 (1º parte)      1, 2 (2º parte)      2 (3º parte) i 3



 3rESO

2h/ setmana

*Metodologia científica i
projecte d'investigació

* Les persones i la salut

*Metodologia  científica  i
projecte d'investigació

* Les persones i la salut
*  Les  persones  i  la
salut

* Els ecosistemes

Física i química 3rESO : En aquesta matèria començarem per les forces i els moviments degut a que
l'any passat en 2n de reforç no ens va donar temps a vorer aquestos conceptes.

6.AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT.

6.1- Criteris d'avaluació.

Els criteris d'avaluació de les diferents matèries es troben especificats en l'apartat 5.a (Organització
de les unitats didàctiques)

6.2- Instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació permeteixen qualificar al alumne a través de  rúbriques associades a
cada instrument d'avaluació. El procés d'avaluació dels alumnes es farà de forma continua, formativa
e integradora, tenint en compte la seua situació  i les seues característiques com a grup de 3rPMAR.

Per a dur a terme aquesta avaluació s'utilitzaran els següents instruments:

• Proves  escrites  on  s'avaluaran  els  continguts  relacionats  amb  els  conceptes  i  amb  els
procediments.

• Proves  orals  on  s'avaluaran  els  continguts  relacionats  amb  els  conceptes  i  amb  els
procediments.

• Observació sistemàtica a l’aula i el comportament dels alumnes

• Respecte per les normes de seguretat i treball

• Actitud davant les tasques, el comportament, la puntualitat, la participació en classe.

• Grau de participació en el treball en grup

• Activitats  realitzades  amb  l'ús  de  les  eines  TIC:  processadors  de  textos,  presentacions
digitals, vídeos ...

• Realització d’exercicis proposats.

• Realització de pràctiques

• Quadern de classe i agenda.

• Enquestes d’autoavaluació i coavaluació

• Esquemes i mapes conceptuals

• Satisfacció pel treball en grup

• Netedat i ordre en el treball.

• Utilització del vocabulari adequat.



• Interpretació dels resultats

6.3- Criteris de qualificació

Amb els  instruments  d'avaluació  de  l'apartat  anterior  s'arreplegaran  dades per  a  poder  realitzar
l'avaluació final de cada alumne, que serà el resultat d'aplicar els següents percentatges:

⌂  El que l'alumne SAP  ( 50%), continguts teòrics i resolucions de problemes.

⌂  El que l'alumne SAP FER (30%), avaluació de produccions o execucions de les faenes.

⌂  El SABER SER de l'alumne (20%) , observació directa del treball i de l'actitud en classe.

Afegirem alguna penalització en aquelles que empren registre inadequat a l'aula o mostre a l'aula
manca de respecte, continguts retardats injustificats o manca d'hàbit de treball.

- Realització d'exàmens de recuperació.

- Realització d'activitats de síntesis on es contemplen els mínims que volem aconseguir en
cada tema.

- Progressió adequada al llarg del curs (per exemple, un alumne que suspèn la 1a avaluació
però que en les següents demostra una evolució adequada que faça pensar que pot superar el curs)

7. METODOLOGIA

El procés d’ensenyament-aprenentatge de l’Àmbit Científic s’organitza a partir del tractament
concís i rigorós dels continguts conceptuals per tal d’assolir la comprensió de les idees clau, sense
detalls que facin difícil diferenciar, per part dels alumnes, l’essencial del superficial. Per tant s'ha de
potenciar al màxim l'aprenentatge actiu per part de l'alumne, motivador i cooperatiu

La metodologia a emprar té les següents característiques fonamentals:

1. Flexible: adaptada a l'alumnat, als recursos i al context.

2. Afavoridora de l'autoaprenentatge: en el  qual el professor exerceix el  paper de guia o
mediador posant en contacte els coneixements i experiències prèvies dels alumnes amb els
nous continguts. Despertar la curiositat pels continguts que es treballen, pel la qual cosa es
vol començar utilitzant diferents ferramentes: debats, preguntes, esquemes, experiències i
gràfics per poder aconseguir aquest objectiu.

3.  Treball cooperatiu: En grups heterogènis de 3 ó 4 com a màxim afavorint la inclusió. Així
l'alumne apren a desenvolupar valors de respecte i tolerància amb la resta dels companys,
en compartir idees, materials... i assumeix les seves pròpies responsabilitats en els treballs
realitzats.

4. Promovedora de la creativitat i el dinamisme, integrant els recursos de les tecnologies de
la informació ( TIC) , com a les  tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC).

Els procediments   s’explicaran de forma clara i ordenada amb instruccions precises. També
s’exemplificarà la resolució dels exercicis numèrics, de manera que l’alumne repasse les habilitats
matemàtiques necessàries.

L’atenció a la seguretat al laboratori o al taller serà un aspecte important a tractar. Per aquest
motiu s’incidirà en aquelles situacions o manipulacions que requereixen una especial atenció per part
de l’alumnat.



 També es dedicarà un temps perquè l’alumnat investigui en el seu entorn (en el qual s’inclou
Internet) i reflexioni sobre la presència de la  ciència en la vida quotidiana i en la societat. En aquest
sentit  es presenten un recull  de documents d’estil  periodístic i  curiositats aplicades directament a
algun aspecte de la vida quotidiana. 

8. ELEMENTS TRANSVERSALS

 El  Decret  87/2015 subratlla  la  rellevància  dels  elements  transversals  en  la  programació.
L'aprenentatge basat en competències es caracteritza per la seua transversalitat, el seu dinamisme i
el seu caràcter integral. 
  Des de l'Àmbit  Científic  es treballa el  foment de la lectura  a través de fitxes,  notícies,
artícles, textos, activitats, treballs d'investigació , presentacions i així també es millora la comprensió
lectora  i  la  expressió  escrita ...  La  Comunicació  audio  visual (TICs)  per  a  buscar  informació,
elaborar documents, presentacions, aplicacions informàtiques, simuladors... i concienciar-nos sobre
el seu bon ús. 

Emprenedoria en la ensenyança aprenentatge com l'organització de diferents tasques i la
planificació del treball.

Educació cívica i constitucional reflexió sobre les normes, la convivència,el reciclatge, el
paper de la dona, la repartició del treball.....Per les característiques socials, culturals i familiars de
l’alumnat,  és fonamental  potenciar  l’autoestima,  l’autonomia i  la  interacció  social,  amb la  finalitat
d’incorporar-se als cursos posteriors.

Cal que l’alumnat aprenga a ser i a conviure amb la resta perquè açò li permeta aprendre a
conéixer  i  aprendre  a  fer;  cal  desenvolupar  actituds  de  respecte  i  valoració  pròpia  i  aliena  per
aprendre a valorar les manifestacions artístiques i la diversitat cultural.

9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Els alumnes de 3r PMAR del curs 2020/21 sempre que siga possible faran les activitats extraescolars
proposades pel   Departament de Biologia i Matemàtiques. A més a més participaran en algunes de
les activitats propostes per l'Equip de Convivècia com: el dia de la dona científica, el dia de la pau.... i
també en diferents tallers de l'Ajuntament proposats per al seu nivell.
Eixida a la Bibliotaca del poble i al museu.

10. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D'ÈXIT.
Per a avaluar la pràctica docent utilitzarem uns indicadors d'èxit  i una puntuació. El fí és 
poder reconduir l'eficàcia de la pràctica docent.

PROGRAMACIÓ

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ (1 AL 5) OBSERVACIONS

Al confeccionar la programació tinc en compte 
les carracteristiques de l'alumnat.

La distribució i seqüènciació de les unitats és la
correcta.

La programació ha facilitat la flexibilitat de les
classes, per a ajustar-se a les necessitats dels
alumnes.

Els criteris d’avaluació i  qualificació han sigut
clars i els alumnes els coneixien.



S'  ha  tingut  en  compter  una  distribució
seqüèncial  activitats  variades  i  proves
d'avaluació per a cada unitat.

DESENVOLUPAMENT

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ  (1 AL 5) OBSERVACIONS

Abans  d’iniciar  una  activitat,  s’ha  fet  una
introducció  sobre  el  tema  per  a  motivar  els
alumnes i saber els seus coneixements previs.

Abans  d’iniciar  una  activitat,  s’ha  exposat  i
justificat  el  pla de treball  (importància,  utilitat,
etc.),  i  s’ha  informat  els  alumnes  sobre  els
criteris d’avaluació.

Els continguts i activitats s’han relacionat amb
els  interessos  dels  alumnes  i  s’han  construït
sobre els seus coneixements previs.

S’ha oferit als alumnes un mapa conceptual o
esquema  del  tema  perquè  sempre  estiguen
orientats en el procés d’aprenentatge.

Les activitats proposades han sigut variades en
la  seua  tipologia  i  tipus  d’agrupament,  i  han
afavorit l’adquisició de les competències clau.

S'han  proporcionat  activitats  de  reforç  i
ampliació de cada unitat.

S’han  utilitzat  recursos  variats  (audiovisuals,
informàtics, etc.).

S'  ha  captat  l'atenció  de  l'alumne  i  la  seua
motivació.

L’ambient  de  la  classe  ha  sigut  adequat  i
productiu.

AVALUACIÓ

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ  (1 AL 5) OBSERVACIONS

S’ha fet  una avaluació inicial  per a ajustar la
programació a la situació real d’aprenentatge.

S’han utilitzat de manera sistemàtica diferents
procediments  i  instruments  d’avaluació,  que
han permés avaluar continguts, procediments i
actituds.

Registre  individualitzat  dels  progresos  dels
alumnes.

S’han proporcionat activitats i procediments per
a recuperar la matèria als alumnes amb alguna
avaluació suspesa o amb la matèria  pendent
del curs anterior o en l’avaluació final ordinària.

Els criteris de qualificació proposats han sigut
ajustats i rigorosos.

Els alumnes participen activament.



S'ha fomentat el treball cooperatiu.

He fet un registre d'entrevistes amb els pares.

11. BIBLIOGRAFIA

Llibres de text de referència
Aquests llibres romandran sempre a l’aula:
Biologia i geologia serie AVANZA 3rESO , Editorial Santillana.
Matemàtiques serie AVANZA 3rESO , Editorial Santillana.
Física i química serie AVANZA 3rESO , Editorial Santillana.

Quadern d’activitats
Activitats de diferents pàgines webs educatives.
Dossier d'activitats realitzat  de materials de les diferents matèries.
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a. INTRODUCCIÓ

A continuació s'estableix el marc legal pel qual es regeix la present programació didàctica.
Després de nova llei d'educació el Govern nacional establix el currículum bàsic de l'Educació
Secundària Obligatòria i del Batxillerat amb el Reial Decret 1105/2014.

• L'Orde  ECD  65/2015,  de  21  de  gener,  descriu  les  relacions  entre  les  Competències,  els
continguts i els criteris d'avaluació. Cada comunitat autònoma amb Competències educatives
pròpies elabora els  seus propis  decrets  de currículum d'ensenyança de totes les matèries.
D'aquesta manera el més important del marc legal específic de la Comunitat Valenciana és:

• Decret  87/2015,  de  5  de  juny,  del  Consell,  pel  que  establix  el  currículum  i  Desenrotlla
l'ordenació  general  de  l'Educació  Secundària  Obligatòria  i  del  Batxillerat  en  la  Comunitat
Valenciana.

• Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel que es modifica el Decret 87/2015.

• Orde 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació per la qual es Regula l'avaluació en
ESO i Batxillerat a la Comunitat Valenciana

1. Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat amb necessitats per
a la compensació de les desigualtats de  Nivell III .

La present Programació Didàctica s'ha desenrotllat per a un PR4, programa de reforç per al quart
curs de l’Educació Secundària Obligatòria que inclou :  mesures d'atenció a la diversitat i  inclusió
Educativa dins del tercer nivell de resposta, que atenen a la diversitat de l'alumnat s'ha observant el
Decret  104/18 i  l'Ordre 20/2019,  pel  que es desenrotllen els  principis  d'equitat  i  d'inclusió  en el
sistema Educatiu. Inclou les àrees de matemàtiques i ciències aplicades a la activitat professional
que en total consta de 8 hores setmanals. Sovint treballarem continguts i activitats interdisciplinaris, la
qual cosa explicaria la flexibilitat i l’adaptació a les necessitats del grup d’alumnes que conformen
aquest programa.

1. JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

La  programació  d’aquest  curs  s’adapta  a  les  circumstàncies  excepcionals  del  curs  2021-2022
ocasionades per la crisi sanitària de la COVID-19. Així mateix, s’han tingut en compte les directrius i
els criteris emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica de L’IES La Malladeta.

La  programació  ha  de  procurar,  entre  altres  finalitats,  facilitar  la  pràctica  docent,  servint  com a
instrument de planificació, desenvolupament i avaluació del procés d’ensenyament aprenentatge. 
Aquesta  programació  està  dissenyada per  a  evitar  el  fracàs  escolar  d’un  alumnat  que  presenta
problemes d’aprenentatge, amb baixos resultats acadèmics i baixa autoestima. L’objectiu fonamental
és donar resposta a les seues necessitats educatives per part de la professora. Es tracta d’un
programa flexible:  en  funció  de les  mancances o  dificultats  de  cada  alumne.  L’esforç,  el  treball
continuat i l’assimilació dels conceptes treballats ha de permetre que tots assolisquen els objectius
del cicle i desenvolupen les competències bàsiques que els permeten incorporar-se a una nova etapa
de la vida (social, acadèmica o professional). 



b. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC A L’ADQUISICIÓ
DE LES COMPETÈNCIES CLAU:

Les competències estan descrites a l'Annex I de l'Ordre ECD 65/2015 i  des de l'Àmbit  Científic-
Matemàtic del PR4 es contribueix a la seua adquisició de la següent forma:

Des d’aquest àmbit es contribueix especialment a la  competència matemàtica i competències
bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  (CMCT)  per  mitjà  de  la  utilització  de  diferents  formes  de
raonament  en la resolució de problemes, el  seu anàlisi,  la  seua resolució  i  la  valoració de les
possibles  solucions.  A  més  dels  continguts  específics  com  són  el  mesurament  i  el  càlcul  de
magnituds bàsiques, interpretació de dades i resultats, l’ús d’escales, la lectura i interpretació de
gràfics i la resolució de problemes basats en l’aplicació d’expressions matemàtiques. A més tots els
continguts que aporten les Ciències se centren en el coneixement del món físic.

La contribució al  sentit d'iniciativa i esperit emprenedor ( SIEE)  s’articula especialment en la
possibilitat  d’emular  processos  de  resolució  de  problemes  a  través  d’una  metodologia  de
projectes.

Esta metodologia necessita que l’alumnat s’enfronte a aquestos problemes en forma autònoma i

creativa,

,  prendre  decisions,  ser  responsable  i  la  necessitat  de  diverses  estratègies  d’organització
interpersonal ofereix nombroses oportunitats per a desenrotllar qualitats personals, tant individuals
com en el tracte social.

La  matèria  contribueix  específicament  a  la  competència  digital  (CD)  per  mitjà  de  la  recerca
d'informació , la recollida, la selecció, el processament i la presentació de la informació rellevant en
l’estudi que es realitza i en la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en

l’aprenentatge  de  les  Matemàtiques  i  de  les  Ciències  des  de  les  calculadores  fins  a  l’ús  dels
ordinadors  mitjançant  l’ús  la  simulació  d’experiències.  És  imprescindible  l’  ús  dels  mitjans
tecnològics no com a finalitat, sinó com a ferramenta del procés d’aprenentatge.

La contribució a l’adquisició de les competències socials i cíviques (CSC), s’articula al voltant dels
processos  de  resolució  de  problemes  científics,  el  sentit  crític,el  respecte  davant  els  diferents
pensaments, el qüestionament de sabers i explicacions de fets i fenòmens, de dogmes o prejudicis i
el treball en equip necessari per a resoldre problemes comuns tenint en compte el pensament i les
aportacions dels altres.

L’anàlisi  de  problemes  que  formen  part  de  la  cultura  com ara  problemes relacionats  amb  el
coneixement de l’Univers, els diferents materials o la contaminació mediambiental, contribueixen a la
competència de consciència i expressions culturals (CEC) . La geometria, part integrant de l’art,
ens proporcionarà les claus per apreciar la bellesa en les formes i en les proporcions de les obres
artístiques.

La competència en comunicació lingüística ( CCLI) és una contribució que es realitza a través dels
processos d’adquisició d’un vocabulari específic, precís, simbòlic i abstracte, de la recerca, anàlisi i
comunicació  d’informació  propis  de  qualsevol  matèria.  La  comprensió  i  la  producció  de  textos
explicatius i augmentatius en ciències són un mitjà d’aprenentatge en l’àmbit. També els intercanvis
comunicatius orals i escrits mitjançant debats, exposicions i presentacions...



A l’adquisició de la competència per a aprendre a aprendre ( CAA) es contribueix per mitjà d’una
metodologia  específica  de  la  matèria  que  incorpora  l’emulació  de  processos  de  resolució  de
problemes,  d’assumir  reptes,  d’adoptar  iniciatives personals,  de prendre decisions conscientment
sobre el que es fa i d’aplicar tècniques de motivació.

c. OBJECTIUS GENERALS DEL PR4  EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC- MATEMÀTIC.

L’ensenyança  de  l’àmbit  científic  tindrà  com  a  objectiu  el  desenvolupament  de  les  següents
capacitats:

Assumir responsablement els seus deures, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre
les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg. Fomentar  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes durant el treball.

Comprendre i utilitzar les estratègies,les eines, els conceptes bàsics, i maneres d’argumentació de
les Ciències i de les Matemàtiques en els distints hàbits de la vida humana.

Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb
propietat, interpretar diagrames, gràfics, taules i expressions matemàtiques.

Resoldre problemes

Utilitzar tècniques de recollida d’informació i procediments de mesura, anàlisi i selecció dels càlculs
adequats a cada situació, així com usar de manera adequada la calculadora, l’ordinador tant per
realitzar càlculs com per a buscar, tractar i representar la informació.

Obtindre informació  amb sentit crític i desenvolupar l’esperit emprenedor.

Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició
necessària  per  a  una  realització  eficaç  de  les  tasques  de  l’aprenentatge  i  com  a  mitjà  de
desenvolupament personal.

Identificar  els elements científics i  matemàtics presents en els mitjans de comunicació,  Internet  o
altres fonts d’informació i valorar la seua aportació.

Aplicar en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments de les Ciències i
de les Matemàtiques.

Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la salut i el medi ambient.

Utilitzar coneixements i raonaments de les Ciències i les Matemàtiques en la presa de
decisions.

Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el medi ambient.



Integrar els coneixements de les Ciències aplicades i de les Matemàtiques de manera que puguen
emprar-se de manera creativa, analítica i crítica.

Manifestar una actitud positiva davant de la resolució de problemes i mostrar confiança en la pròpia
capacitat per enfrontar-s’hi amb èxit,  enfortenint les seves capacitats afectives en tots els àmbits de
la personalitat.

Valorar  les  Matemàtiques  i  les  Ciències  com a  part  integrant  de  la  nostra  cultura  i  aplicar  les
competències matemàtiques i científiques adquirides per a analitzar i valorar fenòmens socials com la
diversitat  cultural,  el  respecte  al  medi  ambient,  la  salut,  el  consum,  la  igualtat  de  gènere  o  la
convivència pacífica i  rebutjar la violència.

d. BLOC DE CONTINGUTS EN L'ESO

Els continguts són un conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribuïxen a
l'èxit dels objectius de l'etapa educativa, i al desenrotllament de les competències clau.

L'assignatura de  Ciències Aplicades a l'Activitat Professional proporciona una formació general
sobre els mètodes de treball de la ciència i les seves aplicacions en l'activitat professional i en la
conservació de l'entorn.

Donada la gran varietat de continguts i la naturalesa de la disciplina, es poden dissenyar diferents
estratègies metodològiques i programar una gran diversitat d'activitats, procurant partir de problemes
reals o situacions de la vida quotidiana per contextualitzar la matèria,  donar-li  sentit  i  afavorir  la
transferència de el que s'ha après a altres contextos.

Les matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflecteixen
la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavoreixen la capacitat per a
aprendre a aprendre i contenen elements de gran bellesa. Els varietat de coneixements matemàtics i
l'aplicabilitat en distints contextos els confereixen un important caràcter instrumental per a ajudar, als
ciutadans a prendre decisions tant en la vida diària com en la futura vida professional, i a les distintes
disciplines, especialment les científiques, tecnològiques i socials, per a expressar amb rigor els seus
coneixements  i  afavorir  l'adquisició  d'uns  altres  de  nous,  actuant  com a  força  conductora  en  el
desenrotllament de la cultura i de les civilitzacions.

e. UNITATS DIDÀCTIQUES

3. Organització de les unitats didàctiques

CIÈNCIES APLICADES A LA  ACTIVITAT  PROFESSIONAL

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.      Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC
El coneixement científic com a activitat 

humana en contínua evolució i revisió, 

vinculada a les característiques de la societat 

en cada moment històric.

Contribució de la ciència a la millora de la 

BL1.1. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i 

en la forma de pensar de la societat en diferents èpoques, demostrar 

curiositat i esperit crític cap a les condicions de vida dels sers 

humans, així com respecte a la diversitat natural i cultural i als 

problemes ambientals, realitzar les tasques acadèmiques o de la vida 

CMCT

CSC

CMCT

CCLI



qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds 

crítiques per a prendre decisions 

fonamentades davant dels problemes de la 

societat.

Característiques bàsiques de la metodologia 

científica. L’experimentació en les ciències.

Utilització del llenguatge científic i del 

vocabulari específic de la matèria d’estudi en 

la comprensió d’informacions i dades, la 

comunicació de les pròpies idees, la discussió

raonada i l’argumentació sobre problemes de 

caràcter científic.

Busca, selecció, registre i interpretació 

d’informació de caràcter científic en diverses 

fonts, utilitzant tecnologies de la informació i 

la comunicació.

Identificació de preguntes i plantejament de 

problemes que puguen respondre’ls per mitjà 

d’investigació científica, formulació 

d’hipòtesis, contrastació i posada a prova a 

través de l’experimentació.

Aplicació de procediments experimentals, 

control de variables, presa i representació de 

les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 

Elaboració de conclusions, redacció 

d’informes i comunicació dels resultats de 

forma rigorosa i creativa.

Aplicació de les pautes del treball científic per 

mitjà de la planificació i posada en pràctica 

d’un projecte d’investigació en equip sobre un 

tema d’interès científic tecnològic o sobre 

aplicacions de la ciència en el món laboral.

quotidiana amb rigor i prendre decisions fonamentades davant 

d’actuacions relacionades amb la ciència i la tecnologia.

BL1.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia conceptual de 

l’assignatura per a interpretar el significat d’informacions sobre 

fenòmens naturals i comunicar les seues idees sobre temes de 

caràcter científic.

BL1.3. Buscar i seleccionar de forma contrastada informació de 

caràcter científic, a partir de la comprensió i interpretació de textos 

orals i escrits, continus i discontinus, de forma contrastada procedent 

de diverses fonts com ara blogs, wikis, fòrums, pàgines web, 

diccionaris i enciclopèdies, etc., organitzar la dita informació i citar 

adequadament la procedència i registrar-la en paper o 

emmagatzemar-la digitalment amb diversos procediments com ara 

esquemes, mapes conceptuals, taules, fulls de càlcul, gràfics, etc. en 

dispositius informàtics i servicis de la xarxa per a fonamentar les 

seues idees i opinions, de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional.

BL1.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de partida d’una 

investigació documental o experimental, formular preguntes sobre 

fenòmens naturals i proposar les hipòtesis adequades per a 

contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i 

l’argumentació.

BL1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del 

treball científic (control de variables, registre sistemàtic 

d’observacions i resultats, etc.), manejar amb cura els materials 

d’aula i els instruments de laboratori, respectar les normes de 

seguretat i de comportament en el laboratori o en les eixides de camp

i interpretar els resultats per a contrastar les hipòtesis formulades.

BL1.6. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, i 

realitzar un projecte d’investigació en equip sobre un tema d’interès 

científic tecnològic o sobre aplicacions de la ciència en el món laboral,

tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions, i fer una previsió 

de recursos adequada, i ser conscient de les seues fortaleses i 

debilitats, mantindre la motivació i l’ interès, actuar amb flexibilitat per 

a transformar les dificultats en possibilitats, i avaluar el procés i els 

resultats.

BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes 

comunes i assumir diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar 

suport als companys i companyes i demostrar empatia i reconèixer 

les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
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conflictes i discrepàncies.

BL1.8. Escriure les conclusions dels seus treballs, experiències o del 

projecte d’investigació per mitjà de textos prèviament planificats, en 

diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes formals i les 

normes de correcció ortogràfica i gramatical, segons les propietats 

textuals de cada gènere i situació comunicativa, i crear continguts 

digitals com ara documents de text, presentacions multimèdia i 

produccions audiovisuals amb sentit estètic i didàctic i un llenguatge 

no discriminatori, utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o 

servicis del web i conèixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL1.9. Exposar en públic les conclusions dels seus estudis 

documentals, experiències o projectes de manera clara, ordenada i 

creativa amb el suport de recursos de distinta naturalesa (textuals, 

gràfics, audiovisuals, etc.), expressar-se oralment amb una 

pronunciació clara, aplicar les normes de la prosòdia i la correcció 

gramatical per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.

BL1.10. Participar en intercanvis comunicatius (debats, entrevistes, 

col·loquis i conversacions) de l’àmbit personal, acadèmic o social 

aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell 

educatiu pròpies de la interacció oral i comunicar-se per a construir un

producte o tasca col·lectiva de forma col·laborativa i filtrar i compartir 

informació i continguts digitals, utilitzar ferramentes TIC, servicis del 

web social i entorns virtuals d’aprenentatge, i comportar-se 

correctament en eixa comunicació per a previndre, denunciar i 

protegir altres situacions de risc com ara el ciberassetjament.

BL1.11. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, les

professions i els estudis vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu, analitzar els coneixements, les habilitats i les competències 

necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les seues 

pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la 

presa de decisions vocacional.

SIEE

Bloc 2. Tècniques instrumentals bàsiques. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC
Tècniques d’experimentació en física, 

química, biologia i geologia.

Laboratori: organització, materials i normes de

seguretat. 

Experimentació pràctica. Anàlisi d’un 

BL2.1. Utilitzar correctament els materials i productes de laboratori, i 

participar en el seu manteniment, complir i respectar les normes de 

seguretat i higiene i de comportament en el laboratori.

BL2.2. Realitzar experiments bàsics sobre massa, temperatura, 

longitud, volum o densitat per a practicar el control de variables, el 
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experiment bàsic. Variables independents, 

dependents i controlades. Magnituds directes 

i derivades. Aparells de mesura.

Utilització de ferramentes TIC per al treball 

experimental del laboratori.

Presa i representació de dades, anàlisi i 

interpretació d’estes.

Dissolucions aquoses. Dissolvents orgànics. 

Mètodes de separació de mescles. Filtració, 

decantació, destil·lació.

Acidesa i basicitat de les dissolucions. 

Sabons, lleixius, desengreixant, anàlisi de sòl 

i aigües, etc.

La presència de la ciència en la cuina i en la 

indústria agroalimentària. Reconeixement de 

biomolècules i de les seues propietats. 

Tècniques de conservació d’aliments.

Els microorganismes en la indústria. 

Aplicacions: elaboració d’aliments i de 

productes farmacèutics. 

Mètodes físics i químics de desinfecció. 

Hàbits i mesures d’higiene en la vida 

quotidiana i en l’àmbit professional. 

Realització de cultius microbiològics de 

diferents mostres.

Aplicacions de la ciència en les activitats 

laborals i indústries com ara l’alimentària, 

l'agrària, la farmacèutica, la sanitària, d’imatge

personal, etc.

reconeixement de magnituds i la presa de dades.

BL2.3. Seleccionar l’instrumental adequat i utilitzar-lo en la preparació

de dissolucions de diversa índole.

BL2.4. Reconèixer diferents tipus de mescles i aplicar les tècniques 

adequades per a separar els seus components.

BL2.5. Realitzar assajos de determinació del pH en diferents 

dissolucions i productes d’ús quotidià i destacar la importància d’esta 

magnitud en el medi ambient i en la vida quotidiana.

BL2.6. Identificar diferents biomolècules en els aliments realitzant 

anàlisis experimentals per a reconèixer el seu valor nutritiu.

BL2.7. Realitzar experiències sobre les propietats col·loïdals de les 

macromolècules: midó, agar, alginat, gelatina, gluten, etc. utilitzades 

en la cuina.

BL2.8. Assajar mètodes de desinfecció i esterilització, químics i físics,

i avaluar la seua pertinència i eficàcia per a diversos usos quotidians 

en els establiments sanitaris, d’imatge personal i benestar, de 

restauració i en les indústries alimentàries i farmacèutiques.

BL2.9. Realitzar cultius microbiològics de mostres de l’ambient o de la

superfície corporal per a evidenciar la ubiqüitat dels microorganismes 

i conèixer les tècniques més elementals del seu estudi.

BL2.10. Realitzar experiències de fermentació de sucs, llet o farina 

per a reconèixer la importància cultural de la utilització dels 

microorganismes en la producció d’aliments al llarg de la història.

BL2.11. Analitzar les aplicacions científiques i els procediments 

instrumentals que s’utilitzen en diverses indústries com ara 

l’alimentària, l'agrària, la farmacèutica, la sanitària, d’imatge personal, 

etc. i realitzar un treball documental utilitzant les TIC.
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Bloc 3. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC
L’activitat humana i el medi ambient. 

Degradació ambiental i desenrotllament 

sostenible. Utilització de recursos i producció 

d’impactes.

La superpoblació i les seues conseqüències 

ambientals. Estratègies de sostenibilitat i 

respecte pel medi ambient, en l’entorn pròxim 

i llunyà.

BL3.1. Justificar la necessitat social d’exercir un desenrotllament 

sostenible per a garantir els recursos a les generacions futures, 

dissenyar i participar en campanyes del centre o locals per a 

promoure i aplicar esta idea.

BL3.2. Definir contaminació i classificar els seus tipus, i diferenciar la 

contaminació natural de la produïda per l’impacte humà per a justificar

les mesures pal·liatives i preventives en la gestió de cada cas.
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CAA
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CSC
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La contaminació i els seus tipus. 

Contaminació química de l’aire, del sòl i de 

l’aigua. Substàncies contaminants. Fonts de 

contaminació. Riscos sanitaris i econòmics. 

Mesures preventives i pal·liatives.

Els contaminants atmosfèrics i els seus 

impactes locals, regionals i globals. Accions 

personals i socials per a minimitzar-los.

Efectes contaminants en el sòl de l’activitat 

industrial i agrícola. Riscos.

Els agents contaminants de l’aigua. 

Conseqüències. L’eutrofització i la salinització

com a impactes freqüents a la Comunitat 

Valenciana. El seu tractament i depuració. 

Mesures preventives. 

Contaminació física: radioactiva, lumínica, 

acústica, tèrmica. Fonts contaminants. Riscos

derivats i mesures preventives i pal·liatives.

L’impacte mediambiental dels ordinadors i 

dispositius electrònics. Reciclatge 

d’ordinadors i els seus components.

Nocions bàsiques i experimentals sobre 

química ambiental. Cicle tecnològic de l’aigua.

Captació, potabilització, xarxa de distribució i 

depuració. Ús sostenible.

El procés de tractament de residus. Anàlisi 

crítica dels seus beneficis. Residus 

industrials, radioactius i hospitalaris. RSU 

(Residus Sòlids Urbans). Aspectes econòmics

del tractament dels residus. Reciclatge, 

compostatge, incineració. Plantes de 

tractament. Abocadors. Justificació de la 

necessitat de reduir residus i reutilitzar 

envasos.

BL3.3. Catalogar els diferents contaminants atmosfèrics i descriure 

els seus impactes locals, regionals i globals i analitzar els seus 

efectes i avaluar possibles accions personals i socials per a 

minimitzar-los.

BL3.4. Determinar els impactes de l’activitat industrial i agrícola sobre 

el sòl i relacionar-los amb la contaminació dels aqüífers i evidenciar 

els riscos per a la població.

BL3.5. Analitzar les fonts, els indicadors i els efectes de la 

contaminació de l’aigua, destacar els fenòmens d’eutrofització i 

salinització com a impactes freqüents a la Comunitat Valenciana i 

proposar mesures preventives. 

BL3.6. Descriure els processos de potabilització d’aigua per a consum

humà i de depuració d’aigües residuals, per a promoure l’ús 

responsable. 

BL3.7. Descriure diferents tipus de contaminació física, destacar la 

radioactiva, analitzar les seues fonts, els seus efectes, els seus riscos

i les mesures preventives i pal·liatives aplicables a nivell personal i 

social.

BL3.8. Analitzar les fases del tractament de residus, valorar 

críticament els beneficis de la recollida selectiva, la reutilització i el 

reciclatge, i induir la seua pràctica en l’àmbit domèstic.

BL3.9. Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient en l’ús de

la tecnologia en la vida diària, estimar l’impacte de la fabricació, la 

utilització i el reciclatge de les TIC en la sostenibilitat del medi 

ambient.
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Bloc 4. Investigació, desenrotllament i innovació (I+D+i). Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC
Concepte d’I+D+i. Incidència en la societat.

Influència de les TIC en el cicle d’investigació 

i desenrotllament, en l’aplicació professional 

4.1. Analitzar la incidència de la I+D+i en la millora de la productivitat i

l'augment de la competitivitat en el marc globalitzador actual, destacar

la importància que tenen les TIC en el cicle d’investigació i 

CD

SIEE



del coneixement científic.

Tipus d’innovació. Aportacions d’organismes i 

organitzacions.

Indagació sobre projectes rellevants d’I+D+i 

desenrotllament.

BL4.2. Investigar sobre tipus d’innovació en productes o en 

processos, valorar críticament les aportacions d’organismes públics i 

d’organitzacions de diversa índole, a partir d’exemples d’empreses 

punteres en innovació.
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MATEMÀTIQUES ORIENTADES A LES ENSENYANCES APLICADES.

Bloc 1: processos, mètodes i actituds en matemàtiques. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC

Estratègies de comprensió oral: 
Activació de coneixements previs. 
Manteniment de l’atenció.
Selecció de la informació.
Memorització.
Retenció de la informació.
Tipus de text 
Estratègies  de  resolució  de
problemes:
Organització de la informació.
Realització  d’esquemes,  dibuixos,
taules, gràfics, etc.
Selecció d’una notació adequada.
Recerca de semblances amb altres
problemes ja resolts.
Resolució  de  problemes  més
simples.
Experimentació  i  obtenció  de
pautes.
Assaig-error.  L’error  com  a  forma
d’aprenentatge.
Descomposició  del  problema  en
problemes més senzills.
Comprovació del resultat.
Planificació de textos orals.
Prosòdia.  Ús  intencional  de
l’entonació i les pauses.
Normes gramaticals
Propietats  textuals  de  la  situació
comunicativa:  adequació,
coherència i cohesió.
Respecte  en  l’ús  del  llenguatge.
Precisió  en  l’expressió  d’idees
matemàtiques.
Situacions d’interacció comunicativa
(conversacions,  entrevistes,
col·loquis, debats, etc.).
Estratègies  lingüístiques  i  no
lingüístiques:  inici,  manteniment  i
conclusió;  cooperació,  normes  de

BL1.1. Interpretar textos orals amb contingut matemàtic del
nivell  educatiu  procedents  de  fonts  diverses  utilitzant  les
estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i
aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels
seus  coneixements  i  la  realització  de  tasques
d’aprenentatge.

BL1.2.  Aplicar  diferents  estratègies,  individualment  o  en
grup, per a la realització de tasques, resolució de problemes
o  investigacions  matemàtiques  en  distints  contextos
(numèrics, gràfics, geomètrics, estadístics o probabilístics), i
comprovar  i  interpretar  les  solucions  trobades  per  a
construir nous coneixements.

BL1.3. Expressar oralment textos prèviament planificats de
contingut matemàtic, de l’àmbit personal, acadèmic, social o
professional,  amb  una  pronunciació  clara,  i  aplicar  les
normes de la  prosòdia  i  la  correcció  gramatical  del  nivell
educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i
situació  comunicativa,  per  a  transmetre  de  forma
organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no
discriminatori.

BL1.4.  Participar  en  intercanvis  comunicatius  de  l’àmbit
personal, acadèmic (resolució de problemes en grup), social
o  professional  i  aplicar  les  estratègies  lingüístiques  i  no
lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral,
i utilitzar un llenguatge no discriminatori.

B
L1.5.  Reconèixer  la  terminologia  conceptual  de  les
matemàtiques  adequades  al  nivell  educatiu  i  utilitzar-la
correctament  en  activitats  orals  i  escrites  de  l’àmbit
personal, acadèmic, social o professional. 

BL1.6.  Llegir  textos  continus  o discontinus;  enunciats  de
problemes  (numèrics,  gràfics,  geomètrics,  de  mesura  i
probabilístics);  i  xicotetes  investigacions  matemàtiques  en
formats  diversos  i  presentats  en  suport  paper  i  digital;
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cortesia,  fórmules  de  tractament,
etc. 
Vocabulari  propi  de  números,
àlgebra,  geometria,  funcions,
probabilitat i estadística.
Estratègies  de  comprensió
d’enunciat:
Lectura comprensiva.
Expressió  de  l’enunciat  amb
vocabulari propi.
Identificació de dades i unitats.
Identificació de la qüestió principal.
Identificació  de  les  paraules  claus
de l’enunciat.
Estimació  d’una  possible  resposta
prèvia a la resolució.
Estratègies  d’expressió  escrita:
planificació,  escriptura,  revisió  i
reescriptura.
Formats de presentació .
Aplicació  de  les  normes
ortogràfiques  i  gramaticals  (signes
de puntuació, concordança entre els
elements  de  l’oració,  ús  de
connectors  oracionals,  etc.)  i  les
pròpies del llenguatge matemàtic.
Estratègies de busca i selecció de la
informació.
Procediments  de  síntesi  de  la
informació.
Procediments  de  presentació  de
continguts.
Procediments  de  cita  i  paràfrasi.
Bibliografia i bibliografia web.
Iniciativa i innovació.
Auto  coneixement.  Valoració  de
fortaleses i debilitats. 
Autoregulació  d’emocions,  control
de  l’ansietat  i  incertesa  i  capacitat
d’auto  motivació.  Resiliència,
superar  obstacles  i  fracassos.
Perseverança, flexibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític.
Pensament mitjans-fi
Estratègies  de  planificació,
organització i gestió. 
Selecció  de  la  informació  tècnica  i
recursos materials. 
Estratègies de supervisió i resolució
de problemes.
Avaluació de processos i resultats. 
Valoració  de  l’error  com  a
oportunitat. 
Habilitats de comunicació.
Entorns  laborals,  professions  i
estudis  vinculats  amb  els
coneixements de l’àrea.
Auto  coneixement  de  fortaleses  i

utilitzar  les  estratègies  de  comprensió  lectora  del  nivell
educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió
sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la
realització de tasques d’aprenentatge.

BL1.7. Escriure textos (continus o discontinus, processos de
resolució  problemes,  informes  relatius  a  investigacions
matemàtiques, materials didàctics per a ús propi o d’altres i
comentaris de textos amb contingut matemàtic), de l’àmbit
personal,  acadèmic,  social  o  professional  en  diversos
formats i suports, cuidar els seus aspectes formals, aplicar
les normes de correcció ortogràfica i  gramatical  del  nivell
educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i
situació  comunicativa,  per  a  transmetre  de  forma
organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no
discriminatori.

BL1.8. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de
forma contrastada i organitzar la informació obtinguda per
mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels
continguts; per a ampliar els seus coneixements i elaborar
textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional i
del  nivell  educatiu,  i  citar  adequadament  la  seua
procedència. 

BL1.9 Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre
iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient
de  les  seues  fortaleses  i  debilitats,  mostrar  curiositat  i
interès  durant  la  seua  realització  i  actuar  amb  flexibilitat
buscant solucions alternatives.

BL1.10.  Planificar  tasques  o  projectes,  individuals  o
col·lectius, fent una previsió de recursos i temps ajustada
als objectius proposats, adaptar-lo a canvis i  imprevistos i
transformar les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda
de guies el procés i el producte final i comunicar de forma
personal els resultats obtinguts.

BL1.11.  Buscar i  seleccionar informació sobre els entorns
laborals,  professions  i  estudis  vinculats  amb  els
coneixements  del  nivell  educatiu,  analitzar  els
coneixements, habilitats i competències necessàries per a la
seua  realització  i  comparar-les  amb  les  seues  pròpies
aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la
presa de decisions vocacional. 

BL1.12.  Participar  en  equips  de  treball  per  a  aconseguir
metes  comunes  i  assumir  diversos  rols  amb  eficàcia  i
responsabilitat,  ajudar  els  companys  i  companyes  i
demostrar  empatia  i  reconèixer  les  seues  aportacions  i
utilitzar  el  diàleg  igualitari  per  a  resoldre  conflictes  i
discrepàncies. 

BL1.13.  Buscar  i  seleccionar  a  partir  d’una  estratègia  de
filtrat  i  de  forma  contrastada  en  mitjans  digitals  com  a
pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en
línia,  etc.,  i  registrar-la  en  paper  de  forma  cuidadosa  o
emmagatzemar-la  digitalment  en  dispositius  informàtics  i
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debilitats.
Responsabilitat  i  eficàcia  en  la
resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips
de treball.
Pensament de perspectiva
Solidaritat,  tolerància,  respecte  i
amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa
Diàleg igualitari.
Coneixement  d’estructures  i
tècniques  d’aprenentatges
cooperatiu. 
Ferramentes  digitals  de  recerca  i
visualització.  Recerca  en  pàgines
web  especialitzades  en  continguts
matemàtics,  diccionaris  i
enciclopèdies  en  línia,  bases  de
dades especialitzades, etc.
Emmagatzematge  de  la  informació
digital.
Valoració dels aspectes positius de
les  TIC per  a  la  recerca i  contrast
d’informació.
Ús de les ferramentes més comunes
de  les  TIC  per  a  col·laborar  i
comunicar-se amb la resta del grup
amb  la  finalitat  de  planificar  el
treball,  aportar  idees  constructives
pròpies,  comprendre  les  idees
alienes;  compartir  informació  i
recursos;  i  construir  un  producte  o
meta col·lectiu. Correu electrònic. 
Mòduls  cooperatius  en  entorns
personals  d’aprenentatge  com  a
blogs, fòrums, wikis, etc. 
Hàbits  i  conductes  en  la
comunicació  i  en  la  protecció  del
propi individu i d’altres de les males
pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi  del  públic  destinatari  i
adaptació  de  la  comunicació  en
funció d'este.
Realització,  formatat  senzill  i
impressió de documents de text.
Disseny  de  presentacions
multimèdia. Drets d’autor i llicències
de publicació. 
Edició d’equacions.
Representació gràfica.

servicis de la xarxa.

BL1.14.  Col·laborar  i  comunicar-se  per  a  construir  un
producte  o  tasca  col·lectiva  i  compartir  informació  i
continguts digitals i utilitzar les ferramentes de comunicació
TIC,  servicis  de  la  web  social  i  entorns  virtuals
d’aprenentatge,  aplicar  bones  formes  de  conducta  en  la
comunicació i previndre, denunciar i protegir a altres de les
males pràctiques com el ciber assetjament.

BL1.15. Crear i editar continguts digitals com a documents
de text, presentacions multimèdia i produccions audiovisuals
amb  sentit  estètic  i  utilitzar  aplicacions  informàtiques
d’escriptori  o  servicis  de  la  web  per  a  elaborar  informes
relatius  a  investigacions  matemàtiques  i  de  materials
didàctics per a ús propi o d’altres, i conèixer com aplicar els
diferents tipus llicències.
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Bloc 2: números i àlgebra. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC



Reconeixement de números que no
poden  expressar-se  en  forma  de
fracció. Números irracionals. 

Representació de nombres racionals
i  irracionals  en  la  recta  real.
Intervals. 

Interpretació i ús dels nombres reals
en  diferents  contextos  i  triar  la
notació  i  l'aproximació  adequades
en cada cas. 

Proporcionalitat directa i inversa.

Jerarquia d’operacions. 

Interès simple i compost. 

Manipulació  d’expressions
algebraiques i del llenguatge de les
funcions. 

Operacions  amb  polinomis:  suma,
resta, producte i divisió.

Utilització d’igualtats notables. 

Arrels  i  factorització  de  polinomis.
Regla de Ruffini.

Resolució  de  problemes  que
requerisquen equacions i sistemes.

BL2.1. Interpretar els nombres reals i les seues propietats i
utilitzar-los en situacions comercials,  socials,  científiques i
artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels nombres
en:  fi,  fractals,  etc.),  de  mesura,  expressió,  comparació  i
descripció de conceptes numèrics.

BL2.2. Operar amb els nombres reals utilitzant estratègies
de  càlcul  (mental,  estimació,  ús  de  calculadores,
aplicacions d’escriptori,  web  o per  a  dispositius mòbils)  i
procediments  (algoritmes  convencionals  o  altres)  més
adequats  segons  la  naturalesa  del  càlcul,  per  a  avaluar
resultats,  extraure  conclusions  i  prendre  decisions  en
situacions  comercials,  socials,  científiques  i  artístiques
(trobar  pautes  de  bellesa  a  través  dels  nombres  en:  fi,
fractals,etc.) i altres.

BL2.3. Manipular el llenguatge algebraic en les operacions i
factorització  de  polinomis,  la  resolució  d’equacions  i
sistemes d’equacions i les funcions amb els procediments
(algoritmes  numèrics,  gràfics,  algebraics  o  altres)  més
adequats,  per  a  resoldre  situacions  comercials,  socials,
científiques i artístiques (trobar pautes de bellesa a través
dels  nombres:  fi,  fractals,etc.)  que  requerisquen
generalització i anàlisi.
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Bloc 3: Geometria. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC

Figures semblants. 
Teoremes de Tales i Pitàgores. 
Aplicació de la semblança per a 
l’obtenció indirecta de mesures. 
Raó entre longituds, àrees i volums 
de figures i cossos semblants. 
Resolució de problemes geomètrics.
Interès per les diferents produccions
culturals i artístiques on apareguem 
els elements estudiats (pel·lícules, 
curts, vídeos artístics, animació, 
documentals, publicitat).
Interès i gaudi de les possibilitats 
que ens ofereixen els diferents 
entorns artístics: museus, 
exposicions, galeries d’art, auditoris,
teatres, pàgines web i blogs de 

BL3.1. Analitzar formes i configuracions geomètriques 
senzilles utilitzant les unitats, fórmules i ferramentes 
tecnològiques adequades (calculadores gràfiques, 
aplicacions d’escriptori, web o per a dispositius mòbils, com
a programes de geometria dinàmiques), així com els 
teoremes de Pitàgores i Tales, per a calcular, longituds, 
àrees i volums de cossos i figures geomètriques.

BL3.2 Descriure els elements geomètrics propis del nivell 
que apareixen en les manifestacions artístiques més 
significatives de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i 
justificar el seu valor com a part del patrimoni artístic i 
cultural, argumentant de forma crítica les seues idees, 
opinions i preferències a través del diàleg i la reflexió.
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museus, exposicions artístiques, 
galeries d’art.
Respecte i valoració de les distintes 
manifestacions artístiques.
Expressió crítica dels seus 
coneixements, idees, opinions i 
preferències respecte a les 
manifestacions artístiques.

CCLI

Bloc 4: Funcions. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC

Estudi d’altres models funcionals: 
lineals, quadràtiques, de 
proporcionalitat inversa, 
exponencials. 

Interpretació d’un fenomen descrit 
per mitjà d’un enunciat, taula, gràfic 
o expressió analítica. 

La taxa de variació mitjana com a 
mesura de la variació d’una funció 
en un interval. 

Estudi de la relació entre coeficients 
i gràfiques.

Resolució de problemes per mitjà de
l’estudi de funcions

BL4.1. Interpretar relacions funcionals (lineals, 
quadràtiques, de proporcionalitat inversa i exponencials) 
expressades en llenguatge algebraic o gràfic, descriure les 
seues propietats i assenyalar els valors puntuals o intervals 
de la variable que les determinen en contextos personals, 
socials, professionals o científics.

BL4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèriques 
(taules, gràfiques i equacions), per a modelitzar funcions 
lineals quadràtiques i altres, en contextos personals, 
socials, professionals o científics, utilitzant les ferramentes 
adequades (calculadores gràfiques, aplicacions d’escriptori,
web o per a dispositius mòbils).

CMCT

CSC

CMCT

CD

Bloc 5: Estadística i probabilitat. Curs 4t ESO

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ CC

Anàlisi de gràfiques estadístiques.

Paràmetres de centralització i 
dispersió.

Interpretació, anàlisi i utilització.

Comparació de distribucions per 
mitjà dels paràmetres de 
centralització i dispersió.

Diagrames de dispersió. Introducció 
a la correlació.

Resolució de problemes en què 
intervinguen informacions 
estadístiques.

BL5.1. Analitzar informacions estadístiques 
unidimensionals o bidimensionals de fenòmens socials, 
econòmics o científics (sondejos d’opinió, enquestes de 
consum, eficàcia de fàrmacs, experiments dissenyats en 
l’aula, etc.), i descriure-les per mitjà de taules, paràmetres, 
gràfiques o diagrames, utilitzant les ferramentes 
adequades (calculadora, aplicacions d’escriptori, web o per
a dispositius mòbils, com a fulls de càlcul), per a elaborar 
informes i extraure conclusions.

BL5.2. Analitzar fenòmens aleatoris simples o compostos 
relacionats amb l’entorn pròxim (jocs d’atzar, herència 
genètica, fenòmens. meteorològics, etc. ), aplicar diferents 
estratègies (recomptes sistemàtics, combinatòria, 
diagrames d’arbre, taules de contingència o dissenys 
d’experiments), utilitzant materials diversos (calculadora, 
daus, monedes, ruletes, etc.), per a calcular probabilitats i 
prendre decisions.

CMCT

CSC

CAA

CMCT

CAA



Regla de Laplace.

Probabilitat simple i composta. 
Successos dependents i 
independents.

Diagrames d’arbre.

Resolució de problemes en què 
intervinga el càlcul de probabilitats.

4. Distribució temporal de les unitats didàctiques.

Les diferents unitats didàctiques descrites en l'apartat anterior es distribueixen de la següent manera 
durant el curs:

MATÈRIA 1r AVALUACIÓ 2n AVALUACIÓ 3r AVALUACIÓ

Ciències aplicades
a la activitat 
professional 
4tESO

3h/ setmana

Bloc1, bloc 2 i el bloc 3 

aniran alternant-se.

Bloc1, bloc 2 i el bloc 3 

aniran alternant-se.

Bloc1, bloc 2 i el bloc 3 i el
bloc 4.

* Metodologia científica i 
projecte d’investigació.
* Tècniques instrumentals 
bàsiques.
* Aplicació de la ciència en
la conservació del medi 
ambient.

* Metodologia científica i 
projecte d’investigació.
* Tècniques instrumentals 
bàsiques.
* Aplicació de la ciència 
en la conservació del 
medi ambient.

* Metodologia científica i 
projecte d’investigació.
* Tècniques instrumentals 
bàsiques.
* Aplicació de la ciència en la
conservació del medi 
ambient.
* Investigació, 
desenrotllament i innovació 
(I+D+i).

UD 1,  UD 2,  UD 3, UD 7, 
UD 8 i  UD 9.

UD 4,  UD 5,  UD 10,  UD 
11 i  UD 12.

UD 6,  UD 13,  UD 14,  UD 
15 i  UD 16.

Matemàtiques
aplicades 
4tESO

4h/ setmana

Bloc1, bloc 2 (primera 
part)

Bloc1, bloc 2 (segona  
part) i bloc 4.

  Bloc1, bloc 3 i Bloc 5

*Processos, mètodes i 
actituds Matemàtiques

* Números i àlgebra..

*Processos, mètodes i 
actituds Matemàtiques

• Números i àlgebra.

1. Funcions

 *Processos, mètodes i 
actituds Matemàtiques

2. Geometria.

3. Estadística i 
probabilitat.

UD 1,  UD 2,  UD 3, UD UD 6, UD 7, UD 8, UD 9. UD 10, UD 11, UD 12, UD 



4,  UD 5 13.

En l’assignatura de Física i Química de 3rESO durant el curs passat van faltar impartir els continguts
relacionats amb  les centrals i les reccions químiques. Aquests s’impartiran aquest any relacionant-
los amb alguns temes de Ciències Aplicades.  Les reacciones químiques tenen relació  amb les
dissolucions i les substàncies , continguts del  bloc 2. Tècniques instrumentals bàsiques.
Les centrals tenen relació amb el medi ambient, impacte ambiental i la contaminació continguts del
bloc 3. Aplicació de la ciència en la conservació del medi ambient. 
Per  la  situació  actual  en la  que ens troben deguda a la  covid-19 es prioritzen les mesures de
seguretat per a protegir la salut de tots els membres de la comunitat educativa ( alumnes, professors,
secretaris....) en comptes  d’altres recursos com aules especifiques i material especial, per la qual
cosa serà molt complicat o impossible desenvolupar la part pràctica de l’assignatura de Ciències
Aplicades a la Activitat Professional. A més a més no es podran realitzar treballs en equip, respectant
així la distància de seguretat 1.2m fins que aquesta situació es solucione.

En l’assignatura de Matemàtiques Aplicades de 3rESO durant el curs passat van faltar impartir els
continguts relacionats amb estadística i probabilitat, a més a més va faltar aprofundir en l’àlgebra i no
es va impartir la resolució de sistemes d’equacions.

El grup PR4 és un grup de reforç per la qual cosa alguns continguts de les dues assignatures és
simplifiquen i per altra part sempre és prioritzarà el ritme d’aprenentatge del grup per damunt de la
finalització de les unitats didàctiques programades per  aquest curs escolar. 

f. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT.

6.1- Criteris d'avaluació.

Els criteris d'avaluació de les diferents matèries es troben especificats en l'apartat 5.a (Organització 
de les unitats didàctiques)

               6.2- Instruments d'avaluació

El procés d'avaluació dels alumnes es farà de forma continua, formativa e integradora,  tenint  en
compte la seua situació i les seues característiques com a grup de PR4.

Per a dur a terme aquesta avaluació s'utilitzaran els següents instruments:

a. Proves escrites on s'avaluaran els continguts relacionats amb els 
conceptes i amb els procediments.

b. Proves orals on s'avaluaran els continguts relacionats amb els conceptes
i amb els procediments.

c. Observació sistemàtica a l’aula i el comportament dels alumnes

d. Respecte per les normes de seguretat i treball

e. Actitud davant les tasques, el comportament, la puntualitat, la participació en classe.



f. Grau de participació en el treball en grup.

g. Activitats realitzades amb l'ús de les eines TIC: processadors de textos, 
presentacions digitals, vídeos ...

h. Realització d’exercicis proposats.

i. Realització de pràctiques

j. Quadern de classe i agenda.
k. Enquestes d’autoavaluació i coavaluació

l. Esquemes, resums i mapes conceptuals.

m. Satisfacció pel treball en grup i treballs digitals.

n. Netedat i ordre en el treball.

o. Utilització del vocabulari adequat.
p. Interpretació dels resultats

6.3- Criteris de qualificació

Amb els  instruments  d'avaluació  de  l'apartat  anterior  s'arreplegaran  dades per  a  poder  realitzar
l'avaluació final de cada alumne, que serà el resultat d'aplicar els següents percentatges:
⌂ El que l'alumne SAP ( 50%), continguts teòrics i resolucions de problemes.

⌂ El que l'alumne SAP FER (30%), avaluació de produccions o execucions de les faenes.

⌂ El SABER SER de l'alumne (20%) , observació directa del treball i de l'actitud en classe.

Afegirem alguna penalització en aquelles que empren registre inadequat a l'aula o mostra a l'aula
manca de respecte, continguts retardats injustificats o manca d'hàbit de treball.   Per altra part es
tindrà en compte la progressió adequada la llarg del curs.

            6.4- Procés de recuperació.

          

       PROVES EXTRAORDINÀRIES DE  PENDENTS.

1. Pel que fa a la recuperació de l’assignatura pendent de Biologia i Física i Química de 3r
ESO,  l’alumne  haurà  d’aprovar  almenys  dues  de  les  tres  avaluacions  de  Ciències
Aplicades  a  l’Activitat  Professional  de  4tESO  i  si  no  ho  aconseguirà,  l’alumne  /  a
realitzarà durant la tercera avaluació unes activitats o un examen.

2. Pel que fa a la recuperació de l’assignatura pendent de Matemàtiques Aplicades de 3r
ESO, l’alumne haurà d’aprovar la 1ª i/o 2ª avaluació de les Matemàtiques Aplicades de
4tESO i si no ho aconseguirà, l’alumne / a realitzarà durant la tercera avaluació unes
activitats o un examen.

3. Pel que fa a la recuperació de l’Àmbit  Científic-Matemàtic de 3r de PMAR (Biologia,
Física i Química i Matemàtiques) l’alumne haurà d’aprovar la 1ª i 2ª avaluació de l'Àmbit
equivalent a les assignatures de 4tESO ( Matemàtiques Aplicades i Ciències Aplicades a
l’Activitat Professional). A més l’alumne té la possibilitat de recuperar l’Àmbit Científic-



Matemàtic  de  3r  de  PMAR  amb  una  sèrie  d’activitats  de  reforç  programades   per
setmanes i que a la vegada de recuperar l’Àmbit, reforça els seus coneixements per a
poder  enganxar-se  als  de  4t.  Les  activitats  es  podran  entregar  directament  a  la
professora o bé per AULES.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JULIOL

Quant  a  la  recuperació  de  les  Ciències  Aplicades  a  l’Activitat  Professional  i
Matemàtiques Aplicades de 4tESO en les proves extraordinàries de juliol es realitzarà
un examen de continguts que puntuarà un 100%.



g. METODOLOGIA

El  procés  d’ensenyament-aprenentatge  en  Matemàtiques  Aplicades  i
Ciències  Aplicades  a  l’Activitat  Professional  s’organitza  a  partir  del  tractament
concís i rigorós dels continguts conceptuals per tal d’assolir la comprensió de les
idees  clau,  sense  detalls  que  facin  difícil  diferenciar,  per  part  dels  alumnes,
l’essencial del superficial. Per tant s'ha de potenciar al màxim l'aprenentatge actiu
per part de l'alumne, motivador i cooperatiu.

La metodologia a emprar té les següents característiques fonamentals:

i. Flexible: adaptada a l'alumnat, als recursos i al context.

ii. Afavoridora  de  l'autoprenentatge:  en  el  qual  el  professor  exerceix  el
paper  de  guia  o  mediador  posant  en  contacte  els  coneixements  i
experiències prèvies dels alumnes amb els nous continguts. Despertar la
curiositat pels continguts que es treballen, pel la qual cosa es vol començar
utilitzant diferents ferramentes: debats, preguntes, esquemes, experiències
i gràfics per poder aconseguir aquest objectiu.

iii. Treball  cooperatiu:  En  grups  heterogènies  de  3  ó  4  com  a  màxim
afavorint  la  inclusió,  sempre  que  la  situació  sanitària  ho  permeta.  Així
l'alumne arpen a desenvolupar valors de respecte i tolerància amb la resta
dels  companys,  en  compartir  idees,  materials...  i  assumeix  les  seves
pròpies responsabilitats en els treballs realitzats.

iv. Promovedora de la creativitat i el dinamisme, integrant els recursos de
les  tecnologies  de  la  informació  (  TIC)  ,  com  a  les  tecnologies  de
l'aprenentatge i el coneixement (TAC).

Els procediments s’explicaran de forma clara i ordenada amb instruccions
precises.  També s’exemplificarà la resolució dels exercicis numèrics, de manera
que l’alumne repassa les habilitats matemàtiques necessàries.

L’atenció a la seguretat al laboratori ó al taller serà un aspecte important a
tractar.  Per  aquest  motiu  s’incidirà  en  aquelles  situacions  o  manipulacions  que
requereixen una especial atenció per part de l’alumnat.

També es dedicarà un temps perquè l’alumnat investigui en el seu entorn
(en el qual s’inclou Internet) i reflexioni sobre la presència de la ciència en la vida
quotidiana i en la societat. En aquest sentit es presenten un recull de documents
d’estil  periodístic  i  curiositats  aplicades directament  a  algun  aspecte  de la  vida
quotidiana actual.

Durant aquest curs escolar, en el PR4 es durà a terme una ensenyança
presencial sempre que la situació sanitària ho permetisca.  Per altra part és molt
important que els alumnes es familiaritzen en la plataforma AULES i la utilitzen com
una ferramenta més de treball durant el curs.

En cas d’un possible confinament es treballarà per la plataforma AULES i
per WEBEX, per la qual cosa els primers dies de classe el tutor s’assabentarà de
qui te recursos informàtics amb accés a Internet o sense ( préstec de tauleta), la
web família,   les adreces de correu electrònic  actualitzades en aules per poder
estar informats dels resultats de les activitats i  totes les dades actualitzades.



h. ELEMENTS TRANSVERSALS

El Decret 87/2015 subratlla la rellevància dels elements transversals en la
programació.  L'aprenentatge basat en competències es caracteritza per la seua
transversalitat, el seu dinamisme i el seu caràcter integral.

Des de les dues matèries es treballa  el foment de la lectura a través de
fitxes, notícies, articles, textos, activitats, treballs d'investigació , presentacions i així
també es millora la comprensió lectora i la expressió escrita ...  La Comunicació
àudio visual  (TICs) per a buscar informació, elaborar documents, presentacions,
aplicacions informàtiques, simuladors... i conscienciar-nos sobre el seu bon ús.

Emprenedoria  en  la  ensenyança  aprenentatge  com  l'organització  de
diferents tasques i la planificació del treball.

Educació  cívica  i  constitucional  reflexió  sobre  les  normes,  la
convivència,el  reciclatge,  el  paper de la  dona,  la  repartició  del  treball.....Per  les
característiques socials, culturals i familiars de l’alumnat, és fonamental potenciar
l’autoestima, l’autonomia i  la interacció social,  amb la finalitat d’incorporar-se als
cursos posteriors.

Cal que l’alumnat a prenga a ser i a conviure amb la resta perquè açò li permeta aprendre a
conèixer i aprendre a fer; cal desenvolupar actituds de respecte i valoració pròpia i aliena
per aprendre a valorar les manifestacions artístiques i la diversitat cultural.

i. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Els  alumnes  de  PR4  del  curs  2021/22 sempre  que  siga  possible  faran  les  activitats
extraescolars proposades pel Departament de Física i Química i Matemàtiques. A més a
més participaran en algunes de les activitats propostes per l'Equip de Convivència com: el
dia  de  la  dona científica,  el  dia  de la  pau i també en diferents tallers de l'Ajuntament
proposats per al seu nivell. 



j. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D'ÈXIT. 

Per a avaluar la pràctica docent utilitzarem uns indicadors d'èxit i una puntuació. El fí és poder reconduir
l’eficàcia de la pràctica docent.

Les activitats proposades han sigut variades en la seua tipologia i
tipus  d’agrupament,  i  han  afavorit  l’adquisició  de  les
competències clau.

S'han proporcionat activitats de reforç i ampliació de cada 
unitat.

S’han utilitzat recursos variats (audiovisuals, informàtics, etc.).

S' ha captat l'atenció de l'alumne i la seua motivació.

L’ambient de la classe ha sigut adequat i productiu.

AVALUACIÓ

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ (1 AL 5) OBSERVACIONS

S’ha fet una avaluació inicial per a ajustar la programació a la 
situació real d’aprenentatge.

PROGRAMACIÓ

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ (1 AL 5) OBSERVACIONS

Al confeccionar la programació tinc en compte les 
característiques de l'alumnat.

La distribució i seqüenciació de les unitats és la correcta.

La programació  ha facilitat  la  flexibilitat  de  les  classes,  per  a
ajustar-se a les necessitats dels alumnes.

Els criteris d’avaluació i qualificació han sigut clars i els alumnes 
els coneixien.

S'ha  tingut  en  compte  una  distribució  seqüencial  activitats
variades i proves d'avaluació per a cada unitat.

DESENVOLUPAMENT

INDICADORS D'ÈXIT PUNTUACIÓ (1 AL 5) OBSERVACIONS

Abans d’iniciar una activitat,  s’ha fet una introducció sobre el
tema per a motivar els alumnes i saber els seus coneixements
previs.

Abans d’iniciar una activitat,  s’ha exposat i  justificat el pla de
treball  (importància,  utilitat,  etc.),  i  s’ha informat els alumnes
sobre els criteris d’avaluació.

Els  continguts  i  activitats  s’han  relacionat  amb  els  interessos
dels  alumnes  i  s’han  construït  sobre  els  seus  coneixements
previs.

S’ha ofert als alumnes un mapa conceptual o esquema del tema
perquè sempre estiguen orientats en el procés d’aprenentatge.



S’han utilitzat de manera sistemàtica diferents  procediments  i
instruments  d’avaluació,  que  han  premés  avaluar  continguts,
procediments i actituds.

Registre individualitzat dels progressos dels alumnes.

S’han proporcionat activitats i procediments per a recuperar la
matèria  als  alumnes  amb  alguna  avaluació  suspesa  o  amb  la
matèria  pendent  del  curs  anterior  o  en  l’avaluació  final
ordinària.

Els criteris de qualificació proposats han sigut ajustats i rigorosos.

Els alumnes participen activament.

S'ha fomentat el treball cooperatiu.

He fet un registre d'entrevistes amb els pares.
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Llibres de text de referència

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 4tESO, Editorial Oxford education.

Matemàtiques Aplicades 4tESO , Editorial Anaya.

 Altres recursos

Activitats de diferents pàgines webs educatives.

Activitats de diferents llibres educatius, revistes, documents científics....

12. ANNEXOS.

ANNEX  I. MESURES COVID-19.

Durant aquest curs escolar es seguiran les directrius en normes de seguretat davant la COVID-19 de

L’IES LA MALLADETA i s’informarà a tot l’alumnat d’aquestes mesures,  per poder fer de l’entorn de

treball un lloc més segur per als alumnes i per als treballadors. 



7.2. ÀMBIT LIGÜÍSTIC-SOCIAL

PROGRAMACIÓ 
PROGRAMA DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT
ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL
CURS: 3r - II PMAR

INTRODUCCIÓ

Referències legals: Real Decret 1105/2015 de 26 de diciembre i Decret 87/2015 de 5 de juny.

L’àmbit lingüístic i social del 3r d’ESO del Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment
(PMAR) consta de 9 hores setmanals. Inclou les àrees de Valencià: Llengua i Literatura, Llengua
Castellana  i  Literatura  i  Geografia  i  Història.  Sovint  treballarem  continguts  i  activitats
interdisciplinars, la qual cosa explicaria la flexibilitat i l’adaptació a les necessitats del grup d’alumnes
que conformen aquest programa.

JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

Aquesta  programació  està  dissenyada  per  a  evitar  el  fracàs  escolar  d’un  alumnat  que  presenta
problemes d’aprenentatge, amb baixos resultats acadèmics. L’objectiu fonamental és donar resposta a
les seues necessitats educatives, i prestar-li una atenció molt individualitzada per part del professorat.
Es tracta d’un programa flexible: en funció de les mancances o dificultats de cada alumne poden
incorporar-se les adaptacions metodològiques oportunes, encertades a cada necessitat o circumstància.
L’esforç,  el  treball  continuat  i  l’assimilació  dels  conceptes  treballats  ha  de  permetre  que  tots
assolisquen  els  objectius  del  cicle  i  desenvolupen  les  competències  bàsiques  que  els  permeten
incorporar-se a una nova etapa de la vida (social, acadèmica o professional).

Objectius generals del PMAR en l’àmbit lingüístic i social

1. Llegir i comprendre diferents tipus de textos, amb la diferenciació de les idees principals de
les secundàries.

2. Obtenir informació rellevant a través d’esquemes i resums.

3. Redactar amb claredat, coherència, correcció gramatical, ortogràfica i lèxica.

4. Expressar-se oralment i  per escrit  de forma organitzada,  correcta i  adequada a la situació
comunicativa.

5. Aprofundir  en  el  coneixement  de  les  normes  lingüístiques  del  valencià  i  del  castellà,
comprendre-les i entendre que hi contenen varietats diatòpiques internes.

6. Valorar i respectar la importància de l’ús rigorós de les normes lingüístiques.

7. Comprendre la importància i la transcendència de l’aparició de la paraula i de l’escriptura en
la història de la humanitat

8. Deduir el significat de les paraules segons el context.



9. Utilitzar el vocabulari amb precisió i rigor i ampliar-lo, no solament el propi àmbit.

10. Saber obtenir i relacionar informació verbal, icònica, estadística, cartogràfica, etc., a partir de
les diferents fonts.

11. Analitzar el seu treball, les seues capacitats i resultats.

12. Valorar l’esforç i interessar-se per adquirir nous coneixements.

13. Fomentar el gust per la lectura en general, com un mitjà d’enriquiment personal.

14. Obtenir, entendre i seleccionar la informació obtinguda d’un quadre, d’una fotografia, d’una
pel·lícula… Però també relacionar-la, analitzar-la i comunicar-la.

15. Entendre, valorar i respectar les diferències lingüístiques, històriques, artístiques, religioses…
Com un senyal d’identitat alhora que un fet enriquidor, manifestant respecte i tolerància cap
als pobles i cultures diferents.

16. Prendre consciència i criticar aquelles situacions que no respecten la diversitat anterior.

17. Interpretar mapes, gràfics i localitzar-hi la informació necessària.

18. Conéixer i  valorar des d’una perspectiva crítica la interrelació del ser humà amb el  medi
natural,  en  especial  respecte  a  la  utilització  dels  recursos  i  de  les  conseqüències
mediambientals més importants.

19. Conéixer a grans trets l’organització política i econòmica -tant global com la més pròxima- i
valorar críticament la diversitat existent.

20. Conéixer alguns dels moments més significatius de l’evolució històrica del poble valencià.

21. Valorar el patrimoni històric, cultural i artístic de la humanitat en general i del País Valencià
en particular com un bé comú que hem de respectar i transmetre a les generacions futures.

22. Identificar la pluralitat de la societat, conéixer trets essencials de les seues normes, i mostrar-
se respectuós amb els seus drets i deures, opinions…

23. Apreciar  que  els  drets  i  les  llibertats  són  una  de  les  conquestes  més  importants  de  la
humanitat.

24. Realitzar  investigacions  senzilles  o  treballs  i  exposar  oralment  els  resultats  de  manera
organitzada i amb claredat, amb ajuda dels suports digitals.

25. Utilitzar  amb  racionalitat  les  noves  tecnologies  i  els  mitjans  de  comunicació  tenint  en
consideració que han de ser un medi respectuós de comunicació i d’enriquiment cultural i
personal.

26. Entendre i  explicar  els  canvis històrics i  socials  utilitzant  les  principals i  més elementals
tècniques i procediments d’història.

27. Identificar  les  relacions  i  mecanismes  que  regeixen  el  funcionament  de  les  societats
contemporànies i formar un judici personal raonat.



28. Comprendre els motius dels fets i de les manifestacions de la història, les llengües, la cultura,
el pensament, etc. canvien i altres romanen.

29. Realitzar tasques de manera individual o en grup, participar en discussions i debats de forma
constructiva i tolerant, fonamentant les opinions pròpies i valorant la discrepància en el diàleg
com a via per a la solució de problemes humans i socials.

30. Valorar el diàleg com una via per a solucionar els problemes.

CONTRIBUCIÓ  DE  L’ÀMBIT  SOCIAL  I  LINGÜÍSTIC  A  L’ADQUISICIÓ  DE  LES
COMPETÈNCIES CLAU

La  competència  en comunicació  lingüística  (CCLI)  és  imprescindible  perquè  la  llengua  és  un
instrument imprescindible de comunicació; és el principal instrument per a organitzar el pensament,
per a aprendre i per a explicar. Amb el discurs és possible descriure, narrar, argumentar, conversar,
adquirir un vocabulari precís i específic de les ciències socials que haurà d’assumir l’alumnat, com
també la capacitat per a utilitzar-lo i generalitzar-lo correctament. Aquesta competència implica el
domini de les habilitats de llegir i d’escriure diferents tipus de textos cada vegada més complexos i
que resulten fonamentals com a elements d’informació social i històrica. Es tracta de ser capaces de
comprendre i exposar de manera clara i sistemàtica les idees, i argumentar amb rigor i precisió. 

La  contribució  de  les  nostres  llengües  a  l’adquisició  de  les  competències  bàsiques  parteix  de  la
competència comunicativa, que implica l’adquisició de coneixements i d’estratègies que pertanyen a
quatre àmbits: l’àmbit lingüístic (ortografia, gramàtica, lèxic…), o l’àmbit sociolingüístic (formes de
tractaments, normes de cortesia i respecte a l’interlocutor en els torns de paraula, tria de registre i
nivell de llengua adequats), o àmbit pragmàtic (formes d’organització dels textos i mecanismes de
cohesió…) i l’àmbit  estratègic (destreses bàsiques de comprensió i  expressió:  comprensió lectora,
expressió oral i escrita…).

Les  Ciències  Socials  també  contribueixen  a  la  competència  matemàtica  i  a  les  competències
bàsiques en ciència i tecnologies (CMCT) i a la consciència i expressions culturals  (CCEC). S’hi
contribueix a l’adquisició d’aquestes competències en la mesura en què s’assegure que la dimensió
espacial aporta a l’aprenentatge continguts geogràfics i històrics. S’hi adquireix particular importància
al desenvolupament de procediments d’orientació, localització, observació i interpretació d’espais, de
paisatges, de mapes històrics i de la seua representació cartogràfica. Permet, a més a més, analitzar
l’acció humana en la utilització de l’espai i dels seus recursos, i no solament els problemes que poden
sorgir  sinó  també  les  accions  que  poden  contribuir  a  la  protecció  del  medi  ambient.  La  segona
competència -consciència i expressions culturals- suposa apreciar, comprendre i valorar les diferents
manifestacions culturals i artístiques materials i immaterials, emprades per a l’enriquiment personal i
aprenent  a  considerar-les  com  a  elements  del  patrimoni  cultural  de  què  disposem  i  que  resulta
necessari preservar.

La competència digital (CD)  es  facilita  amb  la  inclusió  en  el  currículum  de  l’ús  de  suports
electrònics en la composició de textos de nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús
social  i  col·laboratiu  de  l’escriptura  i  dels  coneixements.  Actualment  és  imprescindible  per  a  la



comprensió dels fenòmens socials i històrics l’habilitat per a buscar, obtenir, processar i comunicar la
informació i transformar-la en coneixement.

Aprendre a aprendre (CAA)  suposa iniciar-se en l’aprenentatge d’un fet  autònom. És necessari
conéixer allò que se sap o allò que queda per aprendre, orientant els processos d’aprenentatge fins les
nostres capacitats.

Un aprenentatge autònom que facilite l’accés permanent al coneixement, solament es pot adquirir
mitjançant  el  llenguatge,  amb  elaboració  de  resums  i  d’esquemes  que  organitzen  les  idees,
l’elaboració de treballs d’investigació senzills que impliquen la recerca d’informació en les diferents
fonts, la seua selecció, la posterior exposició, etc.

Amb les  competències  socials  i  cíviques  (habilitats  per  a  relacionar-se,  conviure,  respectar,
tolerar i entendre les persones) (CSC), s’hi facilita l’aproximació crítica a la realitat (conscienciació
de  les  conseqüències  econòmiques  i  mediambientals,  el  coneixement  i  l’exercici  dels  valors
democràtics i dels drets civils i la valoració del patrimoni històric, cultural i artístic de la humanitat) a
través del treball amb diferents tipus de textos (literaris, periodístics, històrics…), diferents situacions
de comunicació en què es constate la varietat dels usos de la llengua (varietats o diferents registres
que es donen en diferents col·lectius socials), la diversitat lingüística (realitat plurilingüe d’Espanya,
la  convivència  de  les  llengües  oficials…)  i  l’anàlisi  dels  usos  discriminatoris  del  llenguatge
transmissors de prejudicis (racials, sexistes, lingüístics o classistes).

La  contribució  de  les  Ciències  Socials  (Geografia  i  Història)  resulta  fonamental  per  al
desenvolupament de la competència social i cívica, pel paper que van jugar en la formació de les
identitats socials i territorials i perquè facilita la comprensió de la realitat social i les relacions dins
d’un model de societat cada vegada més plural. Per al desenvolupament d’una competència social
democràtica, l’alumnat ha de comprendre que el món en què vivim és fruit dels fets històrics i de les
accions  dels  nostres  avantpassats.  Solament  així  podrà  adquirir  la  consciència  que  el  futur  està
condicionat  per  les  nostres  decisions  i  actuacions,  i  adoptar,  per  tant,  una posició compromesa i
responsable  davant  d’aquest.  El  desenvolupament  d’aquesta  competència  requereix  a  més  el
tractament  d’aquests  continguts  amb una  metodologia  participativa  i  interactiva  que  potencie  les
habilitats necessàries per a participar en la vida cívica, per assumir els valors democràtics i per a
compliment dels deures com a ciutadans.

   
Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIEE): la capacitat per a resoldre problemes, planificar
i  decidir  solament  s’aconsegueix  si  s’assoleix  l’habilitat  lingüística  necessària,  la  intervenció  en
situacions reals o simulades (debats, simulació de reunions on cal alçar acta…), la lectura voluntària
d’obres literàries, o ús progressivament autònom dels mitjans de comunicació social, de les TIC i de
la biblioteca del centre.

La competència existencial (referida al conjunt de trets de personalitat, motivacions, creences i valors
que configuren una certa actitud de cara a la vida). S’adquireix a través de la literatura i la lectura en
general i  en la matèria d’Història. Es tracta de capacitar a l’alumnat per a entendre el llenguatge
literari i artístic, valorar els textos i les obres d’art, establir relacions entre aquestes i el contorn en què
nasqueren.

 



Per  aconseguir  aquestes  competències,  s’han  de  desenvolupar  tres  destreses  nuclears  en  l’àmbit
lingüístic que coincideixen en la pràctica amb els blocs oposats en el currículum: parlar i escoltar, que
suposa  ser  competent  en  l’expressió  i  en  la  comprensió  dels  missatges  orals  en  situacions
comunicatives diverses; llegir, que suposa ser competent per a comprendre i usar textos diversos amb
diferents  intencions comunicatives;  escriure,  que suposa ser  competent  per a  compondre diversos
tipus de textos i documents amb diverses intencions comunicatives. En el grup de PDC, ens centrem
de manera preferent en el treball enfocat a l’adquisició d’aquestes destreses a través de la pràctica
contínua de la lectura comprensiva, l’escriptura i l’expressió oral planificades, i també en la recerca de
la informació en diferents fonts, o ús de la biblioteca i dels seus recursos per a la utilització de les TIC
per a l’elaboració i la presentació dels treballs acadèmics.

CONTINGUTS DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

BLOC 0. CONTINGUTS INICIALS PREVIS

1. Anàlisi d’autoconeixement i reforç de l’autoestima.
2.  Promoció d’un ambient  agradable  i  afectiu  en l’aula  que afavorisca el  procés  d’ensenyament-
aprenentatge.
3. Foment de la responsabilitat
4. Foment del gust o l’hàbit per la lectura. Coneixement de l’organització i del funcionament de la
biblioteca del centre. Elaboració de fitxes de lectura.

BLOC 1: Comunicació oral: escoltar i parlar

Continguts
Escoltar.

1. Comprensió,  interpretació  i  valoració  de  textos  orals  en  relació  amb  l’àmbit  personal,
acadèmic / escolar i àmbit social.

2. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que cerquen:
textos narratius, descriptius, conversacionals, instructius, expositius i argumentatius.

3. Observació,  reflexió,  comprensió  i  valoració  del  sentit  global  dels  debats,  col·loquis  i
converses espontànies,  de la intenció comunicativa de cada interlocutor i  aplicació de les
normes bàsiques que els regulen.

Parlar.
a) Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la producció i

avaluació de textos orals.

b) Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per a parlar en públic: planificació
del  discurs,  pràctiques  orals  formals  i  informals  i  avaluació  progressiva.  Participació  en
debats,  col·loquis  i  converses  espontànies  observant  i  respectant  les  normes  bàsiques
d’interacció, intervenció i cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2: Comunicació escrita: llegir i escriure
Continguts



Llegir.
a) Coneixement i  ús de les tècniques i  estratègies necessàries per a la comprensió de textos

escrits.

b) Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal, acadèmic /
escolar i àmbit escolar.

c) Lectura,  comprensió  i  interpretació  de  textos  narratius,  descriptius,  dialogats,  instructius,
expositius i argumentatius.

d) Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura; organització raonada de les
idees; exposició i respecte cap a les idees dels altres.

e) Utilització progressivament autònoma dels diccionaris de les biblioteques i de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure.
• Coneixement  i  ús  de  les  tècniques  i  estratègies  per  a  la  producció  de  textos  escrits:

planificació,  obtenció de dades,  organització de la informació,  redacció i  revisió del  text.
L’escriptura com a procés.

• Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, acadèmic / escolar i àmbit social.

• Escriptura  de  textos  narratius,  descriptius,  instructius,  expositius,  argumentatius  i
conversacionals.

• Interés creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i com a
forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3: Coneixement de la llengua.

Continguts:
1. Les paraules i els grups sintàctics.

2. Reconeixement,  ús  i  explicació  de  les  categories  gramaticals:  substantiu,  adjectiu,
determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.

3. Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula. Procediments per a
formar paraules.

4. Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten al significat de les paraules: causes i
mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.

5. Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals. Reconeixement del seu
valor  social  i  de  la  seua  necessitat  per  aconseguir  una  comunicació  eficaç.  Maneig  de
diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre l’ús de la llengua.

6. Les relacions gramaticals.



7. Reconeixement,  identificació  i  explicació  de  l’ús  dels  diferents  grups  de  paraules:  grup
nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que s’estableixen entre
els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.

8. El grup verbal: les perífrasis verbals i els components.

9. Reconeixement,  ús  i  explicació  dels  elements  constitutius  de  l’oració  simple:  subjecte  i
predicat.  Oracions impersonals,  actives i  oracions passives.  Les oracions copulatives i  les
oracions predicatives.

10. Reconeixement,  ús  i  explicació  dels  connectors  textuals  i  dels  principals  mecanismes  de
referència interna, tant gramaticals com lèxics.

11. Reconeixement,  ús  i  explicació  dels  diferents  recursos  de  modalització  en  funció  de  la
persona  que  parla  o  escriu.  L’expressió de l’objectivitat  i  la  subjectivitat  a  través  de  les
modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos.

12. Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions gramaticals
i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seua relació amb el context.

13. Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració com a font
d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre patrimoni històric i cultural. 

BLOC 4: Educació literària

Continguts:

Valencià
1. La lírica trobadoresca

2. Ramon Llull

3. Les quatre grans cròniques historiogràfiques

4. La literatura didàctica i moralitzant. El segle d’Or valencià

5. La novel·la cavalleresca: Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell

6. La poesia del segle XV: Ausiàs Marc

Castellà
4. La lírica de tipo popular: cantares de gesta y romances. El Cantar de Mío Cid. 

5. El mester de clerecía. Juan Ruiz. El Libro de buen amor. Jorge Manrique. Coplas a la muerte
de su padre.

6. Fernando de Rojas. La Celestina.

7. Las novelas de caballería.



8. El Lazarillo de Tormes. 

9. Góngora y Quevedo.

10. Don Quijjote de la Mancha.

11. El teatro del Barroco: los corrales de comedias, Lope de Vega y Calderón de la Barca.

BLOC 5: El medi físic

Continguts:
   

1. Introducció a la Geografia. La representació de la Terra.

2. Latitud i longitud.

3. Tipus de mapes i tècniques de projecció cartogràfica. El mapa topogràfic.

4. Sistemes d’Informació Geogràfica.

5. Processos de formació, tipus de modelat, components bàsics i formes de relleu. Mitjà físic
d’Aragó, Espanya i el món.

1. Relleu.

2. Hidrografia.

3. Clima: elements i diversitat de paisatges. 

4. Zones bioclimàtiques.

5. Mitjà natural: àrees i problemes mediambientals. Relació societat- medi ambient.

BLOC 6: L’espai humà

Continguts:
   

El País Valencià, Espanya, Europa i el món:

1. La població. Models demogràfics. Moviments migratoris.

2. L’organització  política:  tipus  d’estats  i  organitzacions.  La  Unió  Europea:  institucions  i
polítiques.

3. L’organització territorial.

4. La ciutat i el procés d’urbanització.

5. Els reptes del medi rural.

6. Activitats humanes.



7. Àrees productores del món i d’Espanya.

8. Sistemes i sectors econòmics. Espais geogràfics segons l’activitat econòmica. Els tres sectors.
L’economia espanyola i valenciana.

9. Aprofitament  i  futur  dels  recursos  naturals.  Impacte  mediambiental.  Desenvolupament
sostenible.

10. Desenvolupament i subdesenvolupament. Els reptes del món globalitzat. 

UNITATS DIDÀCTIQUES
Distribució temporal dels continguts

Continguts de Valencià: llengua i literatura

PRIMERA AVALUACIÓ

UNITAT 1

Bloc 1. La comunicació oral: escoltar i parlar
Els continguts d’aquest bloc són comuns a les àrees de Valencià i de Castellà. S’aplicaran a les tres
avaluacions segons la tipologia treballada en cada moment. Comparteix els continguts d’aquest bloc
totes les unitats.

Escoltar
1. Comprensió,  interpretació  i  valoració  de  textos  orals  en  relació  amb  l’àmbit  personal,

acadèmic / escolar i àmbit social.

2. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que cerquen:
textos narratius, descriptius, conversacionals, instructius, expositius i argumentatius.

3. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que cerquen:
textos narratius, descriptius, conversacionals, instructius, expositius i argumentatius.

4. Observació,  reflexió,  comprensió  i  valoració  del  sentit  global  dels  debats,  col·loquis  i
converses espontànies,  de la intenció comunicativa de cada interlocutor i  aplicació de les
normes bàsiques que els regulen.

Parlar
1. Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la producció i

avaluació de textos orals.

2. Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per a parlar en públic: planificació
del  discurs,  pràctiques  orals  formals  i  informals  i  avaluació  progressiva.  Participació  en
debats,  col·loquis  i  converses  espontànies  observant  i  respectant  les  normes  bàsiques
d’interacció, intervenció i cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.



Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure

1. Ús del processador de textos.

2. Tipologia textual: instruccions del quadern de classe i de l’agenda, instruments que formen
part dels criteris d’avaluació.

3. Foment de l’interés per la presentació clara,  neta, ordenada i  ben presentada dels treballs
escrits: marges, sagnia, títols, apartats, divisió en paràgrafs...

4. Diferències entre la llengua oral i la llengua escrita.

Bloc 3. El coneixement de la llengua

1. Les categories gramaticals.

2. El substantiu. El nom. Tipus de noms: comuns i propis, concrets i abstractes, individuals i
col·lectius. La formació del nom: gènere i nombre.

3. L’accentuació.

4. Les lletres p/b, c/g, t/d al final de paraula.

Bloc 4. Educació literària

1. Creació d’una biblioteca d’aula

2. Les  fitxes  de  lectura.  La  classificació  decimal  universal  (CDU).  Ús  de  la  biblioteca:
localització de materials.

3. Lectura individual en la biblioteca (una hora setmanal).

4. Lectura col·lectiva en l’aula, en veu alta, de textos de tot tipus, tant per part de l’alumnat com
de la professora. (almenys, una hora setmanal)

5. Lectura  de  dues  obres  íntegres  triades  per  cadascun  dels  alumnes  i  relacionada  amb les
temàtiques de viatges, de diferents cultures, de la situació de la dona al món, de conflictes
bèl·lics, de qualsevol tipus de discriminació…

6. Recerca de cançons relacionades amb la poesia, tant en castellà com en valencià.

UNITAT 2

Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure

1. El diari. Anàlisi de l’estructura general del diari. La notícia. Parts de la notícia. 

2. Localització i distinció en la premsa escrita de textos periodístics informatius i d’opinió.



Bloc 3. El coneixement de la llengua

1. L’accentuació.

2. Ús de les lletres m, n, mp.

3. L’ortografia: ús de b/v. 

Bloc 4. Educació literària

1. La lírica trobadoresca

2. Ramon Llull

3. Posada en comú i comentari de les obres llegides.

Bloc 3. El coneixement de la llengua

1. Aspectes fonamentals de sintaxi.

2. Els usos de la grafia h.

3. Correcció de textos i realització de dictats.

SEGONA AVALUACIÓ

Continuem treballant els continguts esmentats en el bloc 1 de la primera avaluació i mantenim les
hores  de  lectura  setmanals,  tant  la  lectura  silenciosa  individual  a  la  biblioteca  com  la  lectura
col·lectiva a l’aula.

UNITAT 3

Bloc 1: La comunicació oral: escoltar i parlar

1. Treball de la comprensió oral: identificació del text oral expositiu i la seua estructura.

Compartim continguts d’aquests dos blocs en la segona avaluació.
Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure
Bloc 3. El coneixement de la llengua
Bloque 3. El conocimiento de la lengua

● Millora de l’expressió escrita:

La concordança verbal. Temps i valors verbals.



La sintaxi. 
La coordinació: principals connectors i proposicions coordinades.
La subordinació: principals connectors i proposicions subordinades.

Bloc 3. El coneixement de la llengua

 Els usos de la g/j i els dígrafs tg/tj.

 Identificació i correcció dels castellanismes en diversos textos en valencià.

 Realització de dictats.

Bloc 4. Educació literària

 Les quatre grans cròniques historiogràfiques.

 L’Edat Mitjana. Context històric. Concepte de ciutat medieval

 Visita al nucli antic de la Vila Joiosa. 

UNITAT 4

Bloc 1. La comunicació oral: escoltar i parlar

Lectura en l’aula i anàlisi de textos relacionats amb els continguts de Geografia i Història estudiats.
Elaboració d’un esquema bàsic d’un text prèviament escoltat.

Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure

1. Ús del processador de textos.

2. El text expositiu.

3. La notícia, la crònica i el reportatge

Bloc 3. El coneixement de la llengua

1. Els fonemes de la grafia esse.

2. Escriptura de numerals.

3. Realització de dictats i posterior correcció per equips.

Bloc 4. Educació literària



1. Creació  de  narracions  o  relats  breus  amb correcta  concordança  verbal  i  ús  encertat  dels
connectors subordinants, sense deixar de banda la presentació clara, ordenada i amb lògica
estructuració en paràgrafs.

2. La literatura didàctica i moralitzant. El segle d’Or valencià.

TERCERA AVALUACIÓ

Comuns a les dues llengües:
1. Millora de la comprensió i de l’expressió oral.

2. Fonts de documentació i informació.

3. L’exposició oral.

4. Obtenció d’informació tant en la biblioteca del centre com en la biblioteca municipal.

UNITAT 5

Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure

1. Ús del processador de textos.

2. Elaboració d’una entrevista a alguna persona que haja viatjat a algun país del món.

3. L’entrevista. Els gèneres d’opinió

4. La ràdio i la televisió

Bloc 3. El coneixement de la llengua

1. Ús de r i rr.

2. Ús de la ele geminada.

3. Repàs a les combinacions de pronoms febles.  

Bloc 4. Educació literària

• Posada en comú de les obres literàries llegides. Compartim la lectura.

UNITAT 6

Bloc 1. La comunicació oral: escoltar i parlar



4. Preparació d’una exposició oral sobre la civilització antiga triada per l’alumnat, o sobre les
peculiaritats d’algun poble que existisca actualment: peculiaritats socials, culturals, polítiques,
històriques, gastronòmiques, econòmiques…

5. Exposició oral d’un tema preparat.

6. Presa  d’apunts  sobre  les  exposicions  dels  companys  i  de  les  companyes  i  l’elaboració
d’esquemes o resums.

Bloc 2. La comunicació escrita: llegir i escriure
5. Redacció a nivell escrit amb coherència i correcció, tant en valencià com en castellà, emprant

vocabulari i els recursos expressius adequats al tipus de text.

6. Tipologia textual: textos literaris i textos periodístics informatius. Trets distintius. Gèneres i
subgèneres.

7. Interferències lingüístiques entre el valencià i el castellà. Interferència del castellà en el nivell
morfosintàctic.

Bloc 3. El coneixement de la llengua

2. Anàlisi dels errors més freqüents pel que fa a la correcció de textos i a l’expressió escrita.

3. Creació d’infografies, pòsters, presentacions… Sobre els errors més freqüents i / o comuns.

Bloc 4. Educació literària

• La novel·la cavalleresca: Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell

• La poesia del segle XV: Ausiàs Marc

• Visionat de la pel·lícula de la novel·la de Martorell. Activitats de comprensió.

Unitats didàctiques de Llengua Castellana i Literatura 

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 1

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir
1. Uso del procesador de textos.

2. Tipología textual. 



3. Las propiedades de los textos.  El discurso. 

4. Práctica de distintas técnicas de comprensión en textos orales: el discurso.

Bloque 3. El conocimiento de la lengua

1. Las categorías gramaticales.

2. Desarrollo de la capacidad de atención, observación y memorización. Dominio de campos
semánticos, de familias léxicas. Búsqueda de la palabra intrusa y ordenación de elementos
léxicos.

3. Las palabras y los grupos sintácticos.

4. El grupo nominal. Los sustantivos. Los pronombres. Los determinantes.

5. Las palabras significan. El diccionario.

6. Ortografía: las mayúsculas. La acentuación.

Bloque 4. La educación literaria

1. Edad Media:  la  literatura  en  el  contexto  histórico,  social  y  cultural.  Literatura  medieval.
Cantares de gesta y romances. Conceptos de mester de juglaría y mester de clerecía. Tipos de
romances.

2. Los géneros literarios: poesía, teatro, narrativa y ensayo.

3. La poesía. La métrica. Cómputo silábico. Rima consonante y asonante.

4. El  Cantar de Mío Cid, el mester de clerecía, Juan Ruiz (arcipreste de Hita),  Libro de buen
amor.

5. Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre.

UNIDAD 2

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir

1. El texto expositivo. La estructura de los textos expositivos. 

2. La noticia. El reportaje. El reportaje audiovisual.

13. Los grupos preposicionales. El grupo adjetival.

Bloque 3. El conocimiento de la lengua
• Familia léxica, campo semántico y campo léxico. Frases hechas y refranes.



• Las familias léxicas. Campo semántico y campo léxico. 

• Frases hechas y refranes. 

• La h.

Bloque 4. La educación literaria
- La Edad Media (III). La Celestina

- El Renacimiento y la cultura urbana. 

- La cultura popular.

- La lengua literaria en el Renacimiento.

- Los temas de la literatura renacentista.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 3

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir

 Mejora de la expresión oral.

 Realización de ruedas de preguntas y respuestas entre todos los miembros del grupo con el fin
de averiguar la opinión que los demás tienen del proceso de trabajo planteado en la primera
evaluación y en el papel del alumnado y del profesorado.

 El  texto  expositivo  oral:  elaboración  de  breves  exposiciones,  procurando  el  orden  y  la
claridad, y con un esquema previo. 

 Los  textos  expositivos  en  la  prensa:  la  crónica.  Los  géneros  periodísticos  visuales.  Las
infografías.

Bloque 3. El conocimiento de la lengua

1. El mapa conceptual. Presentaciones digitales para realizar mapas de las principales normas de
ortografía, sobre todo, aquellas que más suelen incurrir en error.

1. El grupo adverbial. El adverbio. Función del grupo adverbial.

2. Análisis de los grupos sintácticos.

3. La sinonimia. La antonimia. 

4. La b y la v. La g y la j.



Bloque 4. La educación literaria

1. La poesía del Renacimiento. Los cancioneros. Garcilaso de la Vega.

2. La narrativa del Renacimiento (I). Las novelas de caballerías.

UNIDAD 4

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir
1. Realización de breves exposiciones orales para poner en común las conclusiones extraídas de

la reflexión individual sobre el trabajo realizado en la primera evaluación, la valoración de la
propia actitud en el grado de cumplimiento de los compromisos que ser marcaron.

2. Descripción oral de imágenes proyectadas en el aula.

3. Los textos argumentativos (I). La estructura. Géneros. 

Bloque 3. El conocimiento de la lengua

1. Corrección  de  textos:  autocorrección,  entre  compañeros,  mediante  proyección general  del
texto… Tanto en soporte físico como en soporte digital. 

2. El grupo verbal (I). Qué es un grupo verbal. Las perífrasis verbales.

3. El  grupo  verbal  (II).  Los  componentes  verbales.  El  complemento  directo  (CD).  El
complemento indirecto (CI). El complemento circunstancial (CC).

4. Polisemia y homonimia. Hiponimia e hiperonimia.

5. Las palabras homónimas. Las palabras parónimas.

Bloque 4. La educación literaria

1. La narrativa del Renacimiento (II). Lazarillo de Tormes.

2. Miguel de Cervantes. La revolución narrativa de Cervantes. Don Quijote de la Mancha.

3. El Barroco. La evolución del Renacimiento al Barroco. La evolución de la lengua literaria.
Conceptismo y culteranismo.

TERCERA EVALUACIÓN

Común al tercer trimestre:
Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar

1. Utilización de guías y grabaciones. Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados
con los conocimientos del área



2. Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

UNIDAD 5

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir

2. Los textos argumentativos en la prensa: los géneros periodísticos de opinión.

3. Los textos argumentativos visuales en la prensa (I): el humor gráfico.

Bloque 3. El conocimiento de la lengua

1. El  grupo  verbal  (III).  El  complemento  de  régimen  (CR).  El  atributo.  El  complemento
predicativo (CPred), El complemento agente (CAg).

2. La oración (I): sujeto y predicado. Clases de sujetos. Las oraciones impersonales.

3. Denotación y connotación. 

4. Metáfora y metonimia.

5. Palabras con dificultad ortográfica (I).

6. Palabras con dificultad ortográfica (II).

Bloque 4. La educación literaria

1. La poesía del Barroco: Luis de Góngora. Francisco de Quevedo. Lope de Vega.

2. La narrativa del Barroco: la evolución de la novela picaresca. Mateo Alemán.  Guzmán de
Alfarache . Francisco de Quevedo, El Buscón.

UNIDAD 6

Bloque 2. La comunicación escrita: leer y escribir

a) Los textos argumentativos visuales en la prensa (II): características de la viñeta y de la tira
cómica.

Bloque 3. El conocimiento de la lengua

1. La  oración  (II):  oraciones  según el  núcleo  del  predicado.  Las  oraciones  copulativas.  Las
oraciones predicativas.

2. Las lenguas de España. 



3. El español o castellano.

4. El catalán.

5. El gallego.

6. El vasco o euskera.

7. Uso  de  los  programas  aprendidos  al  largo  del  curso  para  realizar  la  redacción  de  los
proyectos.

8. Tabú y eufemismo. Lenguaje literal y lenguaje figurado.

9. Los signos de puntuación: el punto. La coma.

Bloque 4. La educación literaria

1. Los corrales de comedias. Los personajes tipo.

2. Lope de Vega.

3. Calderón de la Barca.

4. Reconocimiento  de  las  características  propias  de  los  géneros  literarios  a  partir  de  una
selección de textos en prosa y en verso. 

5. Observación directa por parte del alumnado de los elementos escenográficos presentes en las
obras de teatro a las que se ha asistido.

Comunes a las dos áreas:

Fomento del gusto por leer comprendiendo lo que se lee aprendiendo con lo que se lee. 
1. Uso de los diccionarios en los textos literarios. Otras fuentes de documentación e

información.

2. La lectura como fuente de placer y conocimiento.

3. Lectura silenciosa en la biblioteca (una hora semanal).

4. Aplicación de diversas técnicas de comprensión lectora, tras la lectura de obras o
fragmentos. Puesta en común, debates, exposiciones individuales o tertulias sobre los
temas que se tratan en las obras leídas.

Trabajaremos las lecturas y fragmentos de textos de manera abierta: el alumnado visita la biblioteca y
elige,  con  la  supervisión  de  la  profesora,  el  libro  que  quiera  leer.  Estará  dentro  de  las  lecturas
recomendadas por los correspondientes departamentos del centro para el nivel aconsejado.



Continguts de Geografia i Història 

Al llarg del curs realitzarem eixides i visites culturals guiades per la població i pels voltants per a
ampliar els coneixements treballats a l’aula, relacionant la realitat observada i la informació rebuda
amb  allò  estudiat  anteriorment.  Amb  relació  amb  els  temes  de  major  interés  entre  l’alumnat,
realitzarem tres projectes de treball col·laboratiu al llarg de cada trimestre. 

PRIMERA AVALUACIÓ

UNITAT 1

1. Els continents.

2. El relleu, els rius i les costes d’Europa. Localització en mapes dels accidents geogràfics més
destacats d’Europa.

3. Les unitats  del  relleu d’Espanya.  Localització en el  mapa d’Espanya de les  comunitats  i
ciutats  autònomes  i  de  les  seues  capitals,  de  les  províncies  i  dels  principals  accidents
geogràfics.

4. Localització en mapes interactius de les comunitats i de les ciutats autònomes d’Espanya i de
les seues capitals, de les províncies i dels principals accidents geogràfics.

UNITAT 2

1. L’organització econòmica. 

2. Les activitats econòmiques: factors i agents econòmics.

3. Els sistemes econòmics.

4. Estudi de cas. La Unió Europea. Els sectors econòmics de la Unió Europea.

5. Impacte humà. El desenvolupament econòmic sostenible.

SEGONA AVALUACIÓ

UNITAT 3

1. Les activitats del sector primari. L’agricultura i la ramaderia.

2. Anàlisi de problemes. Sistema de subsistència front sistema de mercat.

3. Descobreix Els paisatges agraris.

4. La pesca i l’explotació forestal.



5. Coneix El sector primari a Espanya.

6. Descobreix. Els paisatges agraris a Espanya.

UNITAT 4

1. Les activitats del sector secundari. L’obtenció de matèries primeres.

2. Descobreix les fonts d’energia.

3. Coneix. La mineria, l’energia i la construcció a Espanya.

4. L’activitat industrial.

5. Coneix. Les activitats industrials a Espanya.

TERCERA AVALUACIÓ

UNITAT 5

• Les activitats del sector terciari. El sector terciari.

• Descobreix. Els transports.

• El turisme.

• Coneix. Els transports i el turisme a Espanya.

• Les activitats comercials.

UNITAT 6

1. Característiques fonamentals de l’economia al País Valencià.

2. La  població.  Conceptes  bàsics:  taxa  de  natalitat  i  de  mortalitat,  creixement  natural,
emigració / immigració, indicadors de desenvolupament o subdesenvolupament d’un poble…

3. La població a Espanya i al País Valencià. L’emigració / la immigració i l’envelliment de la
població.

A  final  de  cada  trimestre,  podrem  realitzar  les  següents  activitats  que  reforcen  els  continguts
treballats:

● Invitació a l’aula a persones que per la seua activitat professional puguen completar amb la
seua experiència i informació els coneixements apresos.

● Foment del grau de concentració o de memorització a llarg termini amb l’ajuda de les TIC. 



● Millora  de  les  tècniques  d’estudi.  Conceptes  d’idea  principal  i  idea  secundària,  oració
temàtica, resum, esquema i mapa conceptual. 

● Activitats d’eixida del centre als llocs de la localitat.

● Confecció de murals o collages sobre diversos països del món.

● Elaboració de guies de viatges i guies turístiques sobre algun país del món.

● Recerca en la premsa de notícies referides als temes tractats en l’aula.

Metodologia    

La  metodologia  didàctica  es  defineix  al  currículum com el  conjunt  d’estratègies,  procediments  i
accions organitzades i planificades pel professorat, de manera conscient i reflexiva, amb la finalitat de
possibilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment dels objectius plantejats. 

La classe és un espai per a reflexionar i relacionar: convidem a pensar, a imaginar, a comprendre i a
establir relacions entre els conceptes.

Els  recursos  didàctics  elaborats  s’adapten  als  diferents  ritmes  d’aprenentatge  i  faciliten
sistemàticament  la  lectura  comprensiva  i  l’adquisició  de  tècniques  de  treball  intel·lectual:  treball
continu de comprensió lectora i oral, aprenentatge del subratllat i de l’estructuració en parts d’un text,
i elaboració de guions, esquemes i resums.

Aquests continguts milloren els hàbits d’estudi i l’ús correcte del codi lingüístic per a interactuar amb
la resta,  per  assegurar  l’autonomia i  el  desenvolupament  personal  i  de  sentit  crític.  Han de tenir
iniciativa pròpia i poder prendre decisions.

Les característiques del grup i de les matèries que s’imparteixen ens permeten utilitzar nombrosos
mètodes i orientar el treball en els vessants individual i col·lectiva. S’organitzaran en l’aula activitats
diverses que en faciliten l’aprenentatge. Solament puntualment s’utilitzarà el mètode expositiu per a
l’explicació de determinades qüestions o aclariments de dubtes i seran més freqüents els mètodes de
tipus pràctic com el demostratiu (la professora transmet el coneixement a través de la demostració
pràctica) o a l’aprenentatge per descobriment (l’alumnat realitza tasques a través de la demostració
pràctica) o a l’aprenentatge per descobriment (l’alumnat realitza tasques com reordenar textos perquè
siguen coherents, substituir paraules en un text per sinònims o antònims, i altres tasques que porten al
coneixement i a l’adquisició de diferents competències: autonomia i iniciativa personal i aprendre a
aprendre, competència digital i tractament de la informació), o interrogatiu (major interacció entre
l’alumnat  i  la  professora).  Aquests  mètodes  poden alternar-se  amb altres  maneres  d’aprendre,  de
manera individual o en equip, adaptats al context, a la matèria que s’hi treballe, etc.

La utilització de les TIC permetrà treballar diversos aspectes:

● Ús de la “netiqueta”: correcció lingüística, registre adequat per a la comunicació mitjançant la
xarxa en correus electrònics, xats, fòrums…)

● Anàlisi del llenguatge publicitari dels anuncis en vídeo publicats a través d’Internet.



● Adquisició de tècniques de recerca d’informació en Internet (l’alumnat participa en l’activitat
que en aquest sentit es realitzen a l’aula.

● Criteris que ajuden a identificar les pàgines web fiables (correcció lingüística, actualització i
estabilitat, objectivitat i formulació ètica, referències a les fonts utilitzades, qualitat tècnica,
etc).

● Utilització  d’Aules  Virtuals  per  a  treballar  diferents  aspectes  de  la  llengua  (vocabulari,
ortografia, etc.) i de les ciències socials (mapes històrics, mapes interactius, etc)

● Presentació de determinats continguts en suport digital.

● Creació de blogs de contingut, sobretot literari i de creació de textos.

Hi ha continguts que treballarem pràcticament en totes les unitats i que ens serviran d’enllaç en les
dues àrees lingüístiques de l’àmbit: aspectes de tipologia textual, com el treball continuat dels textos
narratius  i  descriptius;  la  lectura  i  el  visionat  de  diferents  tipus  de  textos  narratius  -escrits  i
audiovisuals- .

El tractament interdisciplinar permet a l’alumnat un aprenentatge més significatiu dels conceptes unit
al tractament competencial. Així, una obra de Literatura com a manifestació cultural d’una persona en
una època concreta adquireix el seu vertader significat quan entenem les circumstàncies socials que la
van fer possible; per tant, és bàsic un tractament interdisciplinar que ajude a la comprensió. En aquest
àmbit,  les dues àrees de llengües aporten el seu rol instrumental i ofereix els continguts culturals
perquè junt als continguts socials, geogràfics, artístics, econòmics o històrics construïsquen aquest
camp de coneixement. L’alumnat participarà en taller interdisciplinars de diversos departaments.

Materials i recursos

En aquest grup de PMAR és fonamental el desenvolupament de destreses i estratègies d’aprenentatge
que servisquen a l’alumnat per a la seua vida quotidiana, acadèmica o laboral. A més de la utilització
dels recursos tradicionals: fonts bibliogràfiques, llibres de text, quaderns de lectura i escriptura, llibres
de lectura, fotocòpies, textos especialment seleccionats (literaris, periodístics, models d’instàncies per
a  la  realització  de  reclamacions,  de  parts  d’accidents,  impresos  acadèmics,  cartes,  etiquetes  de
productes  de  consum…),  s’empraran  els  mitjans  audiovisuals  i  les  TIC per  a  l’adquisició  de  la
competència en el tractament de la informació i la competència digital i per a proporcionar un suport a
les explicacions de la professora, a les exposicions orals que realitze l’alumnat, a la recerca de la
informació, a la composició de textos o a la realització de treballs d’investigació.

● Els  esmentats  en els  apartats  on  ens  referíem a  l’ús  de  les  TIC (processadors  de  textos,
presentacions digitals, creació de blogs…).

● Ús dels ordinadors de les aules d’Informàtica. Ús de Google Suite (si és possible) i de Google
Sites.

● Materials de la biblioteca.

● Llibres de text en la biblioteca d’aula. 



● Aplicacions  interactives  com:  aplicació  interactiva  de  comprensió  lectora:
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm

Recursos audiovisuals

Imatges  d’obres  artístiques,  museus  virtuals,  fotografies,  làmines,  mapes,  etc.,  pel·lícules  (per
analitzar-ne  els  trets  diferencials  entre  una  narració  escrita  i  una  narració  fílmica,  l’anàlisi  del
llenguatge no verbal, el coneixement de la literatura i la història a través del cine, etc.), gravacions
musicals (perfectes com a canal de divulgació de la lírica a través de les versions musicalitzades de
poemes), documentals, programes televisius (debats, tertúlies, entrevistes…).

L’ús de sistemes informàtics facilitarà i ajudarà la ampliació del vocabulari en utilitzar la terminologia
específica  dels  sistemes  operatius:  arxius,  escriptori,  barra  de  ferramentes,  carpetes,  finestres…;
terminologia referida a l’organització i la recuperació de la informació en diferents suports: disquet,
disc dur, dispositius d’emmagatzemament…

Utilització dels processadors de textos per a la presentació correcta dels treballs escrits, en ordinador:
marxes, sagnats, grandària i tipus de lletra, subratllats, vinyetes, paginació, peus de pàgina, etc.

Utilització de programes de presentació en suport digital per a les exposicions orals de l’alumnat en
classe.
Ús de correctors, de traductors i de diccionaris, tant en suport digital com en paper.
Internet  serà  eficaç  no  solament  per  a  la  recerca  d’informació  sinó  també  com a  via  d’accés  a
biblioteques,  museus i  aules  virtuals,  visites  a  pàgines  web d’interés,  visites  i  creació de blogs i
periòdics digitals, i com un recurs que ofereix múltiples possibilitats per a treballar la llengua i les
ciències socials.

Els materials i els recursos inclouen diverses fonts d’informació i de recursos virtuals que integren
dins l’aula les tecnologies i la diversitat d’intel·ligències: verbal, visual, auditiva, espacial. 

Els blocs de contingut inclouen tasques o activitats que permeten exercitar l’intercanvi d’informació,
la planificació grupal, l’exercici de l’expressió oral i l’adquisició d’habilitats socials, bé mitjançant el
treball individual o bé mitjançant dinàmiques de treball cooperatiu.

Llibres de text de referència

Aquests llibres romandran sempre a l’aula. Treballaran per parelles els continguts del llibre i després
tindran el seu quadern individual per a treballar. 

Lengua castellana y literatura II, PMAR II, Editorial Vicens Vives.
Geografia econòmica, PMAR II, Editorial Vicens Vives.
Valencià, 3,  Editorial Tabarca.

Quadern d’activitats

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm


Lengua castellana y literatura II, PMAR II, Editorial Vicens Vives.
Geografia econòmica, PMAR II, Editorial Vicens Vives.
Dossier realitzat a classe de materials de l’àrea de Valencià.

Ús del portafoli o dossier d’aprenentatge

Aquest  sistema de  registre  del  treball  i  de  les  conclusions  del  grup  permet  l’autoavaluació  i  els
processos de metacognició, i van dotant l’alumnat de major autonomia funcional i intel·lectual.

Coordinació entre el professorat de diferents matèries

Aquesta  coordinació  permet  el  treball  interdisciplinar  de  determinats  temes  acordats  per  l’equip
docent: orientació de lectures, preparació d’eixides fora de l’aula o de visites culturals, la proposta de
debats i cinefòrums… Tot allò que possibilite les experiències vitals mitjançant les quals l’alumnat
construïsca el propi aprenentatge.

Per  les  característiques  socials,  culturals  i  familiars  de  l’alumnat,  és  fonamental  potenciar
l’autoestima, l’autonomia i la interacció social, amb la finalitat d’incorporar-se als cursos posteriors.

Cal que l’alumnat aprenga a ser i a conviure amb la resta perquè açò li permeta aprendre a conéixer i
aprendre a fer; cal desenvolupar actituds de respecte i valoració pròpia i aliena per aprendre a valorar
les manifestacions artístiques i la diversitat cultural.

En  resum,  els  continguts  de  les  matèries  d’aquest  àmbit  ajuden  l’alumnat  a  desenvolupar  les
competències  lingüístiques,  artístiques  i  socials  perquè,  en  acabar  el  cicle,  siguen  capaces
d’aconseguir una comunicació eficaç, d’adquirir nous coneixements que els ajuden a relacionar-se
amb la resta i ser autònoms, competències molt valorades en la societat actual.

Criteris d’avaluació

Bloc 1: Comunicació oral: escoltar i parlar

1.1. Llegir, comprendre i conéixer la tipologia textual treballada: intenció comunicativa, estructura i
característiques.
1.2. Diferenciar els tipus de textos segons les característiques.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

3.1. Millorar l’expressió escrita i saber corregir textos amb l’ajuda dels diccionaris o dels correctors
dels processadors.
3.2. Adonar-se de la importància dels textos ben escrits amb la bona combinació de les propietats
textuals treballades: adequació, coherència, cohesió, correcció i estilística.

Bloc 4: Educació literària

4.1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la literatura



juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interés per la lectura.

4.2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música,
pintura, cine, etc.,  com a expressió del sentiment humà, amb l’anàlisi  i  la interrelació
d’obres  (literàries,  musicals,  arquitectòniques…),  personatges,  temes,  etc.  de  totes  les
èpoques.

4.3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font d’accés
al coneixement i com a instrument d’oci i diversió que permet explorar mons diferents als
nostres, reals o imaginaris.

4.4. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions del gènere, amb
intenció lúdica i creativa.

4.5. Consultar i citar de manera adequada fonts d’informació variades, per a realitzar un
treball  acadèmic en suport paper o digital  sobre un tema del currículum de literatura,
adoptant un punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la informació.

Bloc 5: El medi físic

5.1. Conéixer els espais treballats.
5.2. Saber orientar-se amb l’ajuda de les TIC.
5.3. Adonar-se de la importància de l’orientació física per a la vida diària.

Bloc 6: L’espai humà

6.1. Analitzar les característiques de la població espanyola i aragonesa, la seua distribució,
dinàmica i evolució, i també els moviments migratoris.

6.2. Conéixer l’organització territorial i política d’Aragó i d’Espanya en el context de la
UE i del món globalitzat.

6.3. Identificar els principals paisatges humanitzats espanyols, classificats per comunitats
autònomes.

6.4.  Analitzar  la  població  europea,  quant  a  la  seua  distribució,  evolució,  dinàmica,
migracions i polítiques de població.

6.5. Reconéixer les activitats econòmiques que es realitzen a Europa, en els tres sectors, i
la identificació distintes polítiques econòmiques. 

6.6. Comprendre a grans trets el procés d’urbanització, els seus pros i els contres a Europa.
  

6.7.  Comentar  la  informació  en  mapes  del  món  sobre  la  densitat  de  població  i  les
migracions.  

6.8. Entendre la idea de “desenvolupament sostenible” i les seues implicacions.  

6.9.  Localitzar  els  recursos  agraris  i  naturals  en  el  mapa  mundial  i  en  el  d’Espanya,
relacionant la seua ubicació amb les diverses zones climàtiques.  



6.10. Explicar la distribució desigual de les regions industrialitzades en el món i a Espanya
i descriure els actuals processos de deslocalització. 

6.11. Identificar el paper de grans ciutats mundials com dinamitzadores de l’economia de
les seues regions.  

6.12.  Analitzar,  entre  altres  recursos,  gràfics  de  barres  per  països  on  es  represente  el
comerç desigual i el deute extern entre països en desenvolupament i els desenvolupats. 

   

   

Instruments d’avaluació

Emprem rúbriques d’avaluació i d’autoavaluació tant de manera individual com per a l’autoavaluació
del treball col·lectiu.

• Exàmens de continguts.

• Tasques realitzades en classe o en activitats complementàries.

• Quadern de classe i agenda.

• Proves orals.

• Activitat de lectura setmanal: comprensió lectora, expressió oral que explica el que han llegit.

• Activitats  realitzades  amb  l’ús  de  les  eines  TIC:  processadors  de  textos,  presentacions
digitals, infografies, vídeos de llibres que han llegit…

• Actitud davant les tasques, el comportament, la puntualitat, la participació...

Criteris de qualificació

 
1. L’avaluació serà contínua, la qual cosa suposa que es valorarà positivament el progrés de l’alumnat
i  que  la  matèria  que  s’havia  suspés  en  avaluacions  anteriors,  es  recuperarà  en  les  avaluacions
següents. La qualificació global en cada avaluació serà el resultat de la suma de les qualificacions
obtingudes en les tres matèries de l’àmbit lingüístic i social.

2. Valoració dels treballs de l’alumnat

Les proves i els exàmens suposaran un 50% de la nota global de l’avaluació d’aquestes matèries.
Avaluarem els procediments relacionats amb la llengua amb un 30%, les lectures amb proves escrites
o amb la realització de treballs (com infografia, presentació digital o vídeo de lectura), per una banda,
que ocuparan un 15% de la nota global, i per una altra banda, els treballs escrits i altres exercicis es



valoraran amb un 15%. Valorarem el  quadern de classe o dossier digital i  l’actitud amb un 20%
global.

Afegirem alguna penalització a aquells que empren registre inadequat a l’aula o mostre a l’aula manca
de respecte, continus retards injustificats o manca d’hàbit de treball.
Emprarem les rúbriques d’autoavaluació perquè comproven la màxima objectivitat de la nota global
obtinguda.

Procediments de recuperació

Després de cada prova, examen, treballs, controls dels llibres de lectura, proves de comunicació oral,
presentació  del  quadern…,  que  siguen qualificades  amb insuficient,  l’alumne haurà  de  recuperar
l’activitat corresponent fins aconseguir una qualificació positiva.

Es valorarà l’evolució de cada alumne d’acord amb les seues capacitats, la seua actitud, l’esforç i la
participació en l’aula. Aquells que no arriben als mínims se’ls farà una recuperació amb tasques que,
en general, seran mesures de reforç basades en treballs pràctics addicionals que els permeten aprendre
d’una altra manera més adaptada a les seues necessitats, tenint en compte els objectius d’àmbit i de
continguts mínims. 

En l’avaluació extraordinària caldrà preparar l’examen de lectura i  el  de continguts.  El primer es
valorarà un 20% i l’altre un 80%. 

Activitats complementàries i extraescolars
 

● Assistència a representacions teatrals.

● Activitats al centre, amb motius de centenaris: efemèrides d’autors, Dia del Llibre, Dia de les
Biblioteques escolars… 

● Xarrades-col·loqui amb autors d’obres literàries. 

● Visita a la biblioteca.

● Eixides  locals  per  realitzar  diversos  projectes:  entrevistes  a  persones  del  carrer,  de
comerços… Fotografiar llocs que després estudiarem, visita a la Barbera o a Vilamuseu per a
conéixer com vivien els nostres avantpassats...

Pla de lectura

Activitats de lectura individual en la biblioteca, en l’aula i en casa. L’alumnat escollirà lliurement
aquelles obres que desitge llegir en valencià o en castellà (mínim una per trimestre en cada llengua).
Dedicarem una hora de lectura setmanal en la biblioteca on els alumnes triaran entre els títols que
s’ajusten a les seues preferències. Podran completar les lectures en casa.



Activitats de suport al currículum i relacionades amb el Pla de Foment de la lectura al centre.

Lectura en classe de textos en diferents suports (extrets d’Internet, de la premsa diària -impresa o
digital-  de  revistes  especialitzades,  d’enciclopèdies,  de  llibres  de consulta,  etc.)  per  a  treballar  la
comprensió lectora, amb suport del diccionari i la realització d’esquemes i resums. Lectura col·lectiva
en  veu  alta  de  textos  històrics  i  fragments  significatius  d’obres  literàries  que  servisquen  de
complement per a treballar aspectes del currículum de l’àmbit lingüístic i social.

Lectura de les obres completes (en cas que la tria de l’alumne no siga encertada) d’una llista de
suggeriments.

Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit.

L’avaluació de la pràctica docent ha d’enfocar-se almenys en relació amb moments de l’exercici:
1. Programació.

2. Desenvolupament.

3. Avaluació.

 

Com a model, es proposa el següent exemple de fitxa d’autoavaluació de la pràctica docent:
 

MATÈRIA: CLASSE:

PROGRAMACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT
Puntuació
de l’1 al 10

Observacions

Els objectius didàctics s’han formulat
en  funció  dels  estàndards
d’aprenentatge  avaluables  que
concreten els criteris d’avaluació.

  

La  selecció  i  temporització  de
continguts i activitats s’han ajustat.

  

La  programació  ha  facilitat  la
flexibilitat  de  les  classes,  per  a
ajustar-se  a  les  necessitats  i  els
interessos dels alumnes tant com s’ha
pogut.

  

Els criteris d’avaluació i qualificació
han  sigut  clars  i  els  alumnes  els
coneixien,  i  han  permés  fer  un
seguiment del seu progrés.

  



La  programació  s’ha  fet  en
coordinació  amb  la  resta  del
professorat.

  

DESENVOLUPAMENT

INDICADORS D’ÈXIT
Puntuació
de l’1 al 10

Observacions

Abans d’iniciar una activitat, s’ha fet
una  introducció  sobre  el  tema per  a
motivar els alumnes i  saber els  seus
coneixements previs.

  

Abans  d’iniciar  una  activitat,  s’ha
exposat  i  justificat  el  pla  de  treball
(importància,  utilitat,  etc.),  i  s’ha
informat els alumnes sobre els criteris
d’avaluació.

  

Els  continguts  i  activitats  s’han
relacionat  amb  els  interessos  dels
alumnes  i  s’han  construït  sobre  els
seus coneixements previs.

  

S’ha  oferit  als  alumnes  un  mapa
conceptual  del  tema  perquè  sempre
estiguen  orientats  en  el  procés
d’aprenentatge.

  

Les  activitats  proposades  han  sigut
variades  en la  seua tipologia  i  tipus
d’agrupament,  i  han  afavorit
l’adquisició de les competències clau.

  

La  distribució  del  temps  a  l’aula  és
adequada.

  

S’han  utilitzat  recursos  variats
(audiovisuals, informàtics, etc.).

  

S’han  facilitat  estratègies  per  a
comprovar que els alumnes entenen i
que,  si  cal,  saben  demanar
aclariments.

  

S’han facilitat als alumnes estratègies
d’aprenentatge:  lectura  comprensiva,
com buscar informació, com redactar

  



i organitzar un treball, etc.

S’ha afavorit l’elaboració conjunta de
normes de funcionament a l’aula.

  

Les  activitats  grupals  han  sigut
suficients i significatives.

  

L’ambient  de  la  classe  ha  sigut
adequat i productiu.

  

S’ha  proporcionat  a  l’alumne
informació sobre el seu progrés.

  

S’han  proporcionat  activitats
alternatives  quan  l’objectiu  no  s’ha
aconseguit en primera instància.

  

Hi  ha  hagut  coordinació  amb  altres
professors.

  

AVALUACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT
Puntuació
de l’1 al 10

Observacions

S’ha  fet  una  avaluació  inicial  per  a
ajustar  la  programació  a  la  situació
real d’aprenentatge.

  

S’han utilitzat de manera sistemàtica
diferents  procediments  i  instruments
d’avaluació, que han permés avaluar
continguts, procediments i actituds.

  

Els  alumnes  han  disposat  d’eines
d’autocorrecció,  autoavaluació  i
coavaluació.

  

S’han  proporcionat  activitats  i
procediments  per  a  recuperar  la
matèria  als  alumnes  amb  alguna
avaluació  suspesa  o  amb  la  matèria
pendent  del  curs  anterior  o  en
l’avaluació final ordinària.  

  

Els criteris  de  qualificació proposats   



han sigut ajustats i rigorosos.

S’ha informat adequadament els pares
sobre  el  procés  d’avaluació:  criteris
de qualificació i promoció, etc.

  

 
A més, sempre resulta convenient escoltar també l’opinió dels usuaris. En aquest sentit, és interessant
proporcionar als  alumnes una via perquè puguen manifestar  la seua opinió sobre alguns aspectes
fonamentals de l’assignatura. Per a això, pot utilitzar-se una sessió informal en la qual s’intercanvien
opinions, o bé passar una senzilla enquesta anònima perquè els alumnes puguen opinar amb total
llibertat.  



PROGRAMA DE REFORÇ DE 4T ESO
ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL  -    20  21/22  

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta programació està dissenyada per a evitar el fracàs escolar d’un alumnat que presenta pro-
blemes d’aprenentatge, amb baixos resultats acadèmics. L’objectiu és donar resposta a les seues ne-
cessitats educatives, i prestar-li una atenció molt individualitzada per part del professor. Es tracta
d’un programa flexible: en funció de les dificultats de cada alumne poden incorporar-se les adapta-
cions metodològiques oportunes. L’esforç, el treball continuat i l’assimilació dels conceptes treba-
llats ha de permetre que assolisquen els objectius del cicle i desenvolupen les competències bàsi-
ques que els permeten incorporar-se a una nova etapa de la vida (social, acadèmica o professional).

JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

És un programa específic d'atenció a la diversitat per a facilitar l'èxit escolar i l'obtenció del títol de
Graduat en ESO. Es pretén garantir la continuïtat de millora de l'aprenentatge i del rendiment esco-
lar del PMAR de 3r d’ESO que està marcat per llei. Està destinat a alumnes de 4t que no han supe-
rat el curs i que presenten dificultats. També continuen amb aquest suport els alumnes de 3r de
PMAR del curs anterior. Aquest programa té com a finalitat que l’alumnat desenvolupe les compe-
tències clau i assolisca els objectius generals de l’etapa.

Referències legals

ORDRE 38/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per 
la qual es regula el Pla d’actuació per a la millora, el Programa de Reforç per a 4t d’ESO, el Pro-
grama d’aula compartida per a ESO i s’estableix el procediment per a la dotació de recursos als 
centres sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017. [2016/6131]

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual
es regula l’elaboració del Pla d’actuació per a la millora (PAM) i s’estableix el procediment de
dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons
públics, per al curs 2017-2018. [2017/2958] 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

L’àmbit lingüístic i social inclou els aspectes bàsics del currículum de les matèries de   Valencià:
llengua i literatura, Llengua castellana i literatura i Geografia i Història (9 hores setmanals).

   
El grup d’alumnes ocuparà la major part de les hores una aula de referència amb material didàctic,
tant llibres com ordinadors amb accés a la xarxa. No obstant això, considerem també espais d’apre-
nentatge les diferents eixides que puguem fer del centre (museus, el mateix carrer, el pati del centre,
la biblioteca…).

La present programació està orientada a resoldre els problemes d’aprenentatge que presenta el grup
d’alumnes. A més, el fet de treballar per projectes afavorirà l’assoliment dels objectius d’etapa. In-
dicarem en cada contingut les principals competències clau que hi podem relacionar.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA DE REFORÇ EN L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
I SOCIAL



1. Llegir  i  comprendre  diferents  tipus  de  textos,  diferenciant  les  idees  principals  de  les
secundàries.

2. Obtenir informació rellevant a través d’esquemes i resums.
3. Redactar amb claredat, coherència, correcció gramatical, ortogràfica i lèxica.
4. Expressar-se  oralment  i  per  escrit  de  forma  organitzada  i  adequada  a  la  situació

comunicativa.
5. Aprofundir  en  el  coneixement  de  les  normes  lingüístiques  del  valencià  i  del  castellà,

comprendre-les i entendre que hi contenen varietats diatòpiques internes.
6. Valorar i respectar la importància de l’ús rigorós de les normes lingüístiques.
7. Comprendre la importància i la transcendència de l’aparició de la paraula i de l’escriptura en

la història de la humanitat.
8. Deduir el significat de les paraules segons el context.
9. Utilitzar el vocabulari amb precisió i rigor i ampliar-lo, no solament el propi àmbit.
10. Saber obtenir i relacionar informació verbal, icònica, estadística, cartogràfica, etc., a partir

de les diferents fonts.
11. Analitzar el seu treball, les seues capacitats i resultats.
12. Valorar l’esforç i interessar-se per adquirir nous coneixements.
13. Fomentar el gust per la lectura en general, com un mitjà d’enriquiment personal.
14. Obtenir, entendre i seleccionar la informació obtinguda d’un quadre, d’una fotografia, d’una

pel·lícula… Però també relacionar-la, analitzar-la i comunicar-la.
15. Entendre,  valorar  i  respectar  les  diferències  lingüístiques,  històriques,  artístiques,

religioses… Com un senyal d’identitat alhora que un fet enriquidor, manifestant respecte i
tolerància cap als pobles i cultures diferents.

16. Prendre consciència i criticar aquelles situacions que no respecten la diversitat anterior.
17. Interpretar mapes, gràfics i localitzar-hi la informació necessària.
18. Conéixer i valorar des d’una perspectiva crítica la interrelació del ser humà amb el medi

natural,  en  especial  respecte  a  la  utilització  dels  recursos  i  de  les  conseqüències
mediambientals més importants.

19. Conéixer a grans trets l’organització política i econòmica (tant global com la més próxima) i
valorar críticament la diversitat existent.

20. Conéixer alguns dels moments més significatius de l’evolució històrica del poble valencià.
21. Valorar  el  patrimoni  històric,  cultural  i  artístic  de  la  humanitat  en  general  i  de  la  C.

Valenciana  en  particular  com  un  bé  comú  que  hem  de  respectar  i  transmetre  a  les
generacions futures.

22. Identificar  la  pluralitat  de  la  societat,  conéixer  trets  essencials  de  les  seues  normes,  i
mostrar-se respectuós amb els seus drets i deures, opinions…

23. Apreciar  que  els  drets  i  les  llibertats  són  una  de  les  conquestes  més  importants  de  la
humanitat.

24. Realitzar  investigacions  senzilles  o  treballs  i  exposar  oralment  els  resultats  de  manera
organitzada i amb claredat, amb ajuda dels suports digitals.

25. Utilitzar  amb  racionalitat  les  noves  tecnologies  i  els  mitjans  de  comunicació  tenint  en
consideració que han de ser un medi respectuós de comunicació i d’enriquiment cultural i
personal.

26. Entendre i explicar els canvis històrics i socials utilitzant les principals i més elementals
tècniques i procediments d’història.

27. Identificar  les  relacions  i  mecanismes  que  regeixen  el  funcionament  de  les  societats
contemporànies i formar un judici personal raonat.

28. Comprendre  els  motius  dels  fets  i  de  les  manifestacions  de  la  història,  les  llengües,  la
cultura, el pensament, etc. canvien i altres romanen.



29. Realitzar tasques de manera individual o en grup, participar en discussions i debats de forma
constructiva  i  tolerant,  fonamentant  les  opinions pròpies i  valorant  la  discrepància  en el
diàleg com a via per a la solució de problemes humans i socials.

30. Valorar el diàleg com una via per a solucionar els problemes.

3. COMPETÈNCIES CLAU.

Comunicació lingüística (CL)

Aquesta competència és imprescindible perquè la llengua és imprescindible per a la comunicació;
és el principal instrument per a organitzar el pensament, per a aprendre i per a explicar. Amb el dis-
curs és possible descriure, narrar, argumentar, conversar, adquirir un vocabulari específic de les ci-
ències socials que haurà d’assumir l’alumnat, com també la capacitat per a utilitzar-lo correctament.
Aquesta competència implica el domini de les habilitats de llegir i d’escriure diferents tipus de tex-
tos cada vegada més complexos i que resulten fonamentals com a elements d’informació social i
històrica. Es tracta de ser capaços de comprendre i exposar de manera clara i sistemàtica les idees, i
argumentar amb rigor i precisió. 

La contribució de les nostres llengües a l’adquisició de les competències bàsiques parteix de la
competència comunicativa, que implica l’adquisició de coneixements i d’estratègies que pertanyen
a quatre àmbits: l’àmbit lingüístic (ortografia, gramàtica, lèxic…), o l’àmbit sociolingüístic (formes
de tractaments, normes de cortesia i respecte a l’interlocutor en els torns de paraula, tria de registre i
nivell de llengua adequats), o àmbit pragmàtic (formes d’organització dels textos i mecanismes de
cohesió…) i l’àmbit estratègic (destreses bàsiques de comprensió i expressió: comprensió lectora,
expressió oral i escrita…).

Competències socials i cíviques. (CSC)

S’hi facilita l’aproximació crítica a la realitat (conscienciació de les conseqüències econòmiques i
mediambientals, el coneixement i l’exercici dels valors democràtics i dels drets civils i la valoració
del patrimoni històric, cultural i artístic de la humanitat) a través del treball amb diferents tipus de
textos (literaris, periodístics, històrics…), diferents situacions de comunicació en què es constate la
varietat dels usos de la llengua (varietats o diferents registres que es donen en diferents col·lectius
socials), la diversitat lingüística (realitat plurilingüe d’Espanya, la convivència de les llengües ofici-
als…) i l’anàlisi dels usos discriminatoris del llenguatge transmissors de prejudicis (racials, sexistes,
lingüístics o classistes).

La contribució de les Ciències Socials (Geografia i Història) resulta fonamental per al desenvolupa-
ment de la competència social i cívica, pel paper que van jugar en la formació de les identitats soci-
als i territorials i perquè facilita la comprensió de la realitat i les relacions dins d’un model de socie-
tat cada vegada més plural. Per al desenvolupament d’una competència social democràtica, l’alum-
nat ha de comprendre que el món en què vivim és fruit dels fets històrics i de les accions dels nos-
tres avantpassats. Solament així podrà adquirir la consciència que el futur està condicionat per les
nostres decisions i actuacions, i adoptar, per tant, una posició compromesa i responsable davant
d’aquest. El desenvolupament d’aquesta competència requereix el tractament d’aquests continguts
amb una metodologia participativa que potencie les habilitats necessàries per a participar en la vida
cívica, per assumir els valors democràtics i per a compliment dels deures com a ciutadans.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

S’hi contribueix a l’adquisició d’aquestes competències en la mesura en què s’assegure que la di-
mensió espacial aporta a l’aprenentatge continguts geogràfics i històrics. S’hi adquireix particular



importància al desenvolupament de procediments d’orientació, localització, observació i interpreta-
ció d’espais, paisatges, mapes històrics, i de la seua representació cartogràfica. Permet, a més, ana-
litzar l’acció humana en la utilització de l’espai i dels seus recursos, i no solament els problemes
que poden sorgir sinó també les accions que poden contribuir a la protecció del medi ambient. 

Competència en consciència i expressions culturals (CCEC)
Suposa apreciar, comprendre i valorar les diferents manifestacions culturals i artístiques materials i
immaterials, emprades per a l’enriquiment personal i aprenent a considerar-les com a elements del
patrimoni cultural de què disposem i que resulta necessari preservar.

   
Aprendre a aprendre (CAA)

Aquesta competència suposa iniciar-se en l’aprenentatge d’un fet autònom. És necessari conéixer
allò que se sap o allò que queda per aprendre, orientant els processos d’aprenentatge fins les  nostres
capacitats. Un aprenentatge autònom que facilite l’accés permanent al coneixement, solament es pot
adquirir mitjançant el llenguatge, amb elaboració de resums i d’esquemes que organitzen les idees,
l’elaboració de treballs d’investigació senzills que impliquen la recerca d’informació en les dife-
rents fonts, la seua selecció, la posterior exposició, etc.

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.

La capacitat per a resoldre problemes, planificar i decidir solament s’aconsegueix si s’assoleix l’ha-
bilitat lingüística necessària, la intervenció en situacions reals o simulades (debats, simulació de re-
unions on cal alçar acta…), la lectura voluntària d’obres literàries, o ús progressivament autònom
dels mitjans de comunicació social, de les TIC i de la biblioteca del centre.

Competència digital (CD)  
Es facilita amb la inclusió de l’ús de suports electrònics en la composició de textos de nous mitjans
de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i dels coneixe-
ments. És imprescindible per a la comprensió dels fenòmens socials i històrics l’habilitat per a bus-
car, obtenir, processar i comunicar la informació i transformar-la en coneixement.

La competència existencial (referida al conjunt de trets de personalitat, motivacions, creences i va-
lors que configuren una certa actitud de cara a la vida), s’adquireix a través de la literatura, la lectu-
ra, i en la matèria d’Història. Es tracta de capacitar a l’alumnat per a entendre el llenguatge literari i
artístic, valorar els textos i les obres d’art, establir relacions entre aquestes i el seu entorn.

 
Per aconseguir aquestes competències, s’han de desenvolupar tres destreses en l’àmbit lingüístic
que coincideixen amb els blocs oposats en el currículum: parlar i escoltar, que suposa ser competent
en l’expressió i en la comprensió dels missatges orals en situacions comunicatives diverses; llegir,
que suposa ser competent per a comprendre i usar textos diversos amb diferents intencions comuni-
catives; escriure, que suposa ser competent per a compondre diversos tipus de textos i documents
amb diverses intencions comunicatives.

4. CONTINGUTS DE L’ÀMBIT

HISTÒRIA

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT), competència digital (CD), aprendre a aprendre (CAA),
competències socials i cíviques (CSIC), sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i consciència
i expressions culturals (CEC).



Unitat 1: El segle XVIII: la crisi de l'Antic Règim
Continguts Criteris d’avaluació CC
-  Antic Règim i Il·lustració.
-  Què va ser l’Antic Règim?
- La difusió del pensament il·lustrat.

  1.   Identificar  els  conceptes  d’Antic  Règim i
Il·lustració, i explicar els seus caràcters bàsics.

CCL
CSC

-  Els canvis polítics.
-  Les crítiques a la monarquia absoluta.
-  El despotisme il·lustrat.
-  Les noves relacions internacionals.

  2.  Discriminar canvis polítics i en les relacions
internacionals al segle XVIII. CCL

CSC

-  Els canvis econòmics (I).
-  Les noves polítiques econòmiques.
-  El creixement demogràfic.

  3.   Enumerar  i  explicar  les  noves  polítiques
econòmiques i el creixement demogràfic.

CCL
CAA
CMCT

-  Els canvis econòmics (II).
-  Les transformacions agràries.
-  Els canvis en l’artesania i el comerç.

  4.   Conéixer  les  transformacions  agràries,  els
canvis en l’artesania i els progressos del comerç
interior i exterior.

CAA
CSC

-  Societat i vida quotidiana.
-  La societat de l’Antic Règim.
-  Els canvis socials del segle XVIII.

  5.  Identificar les transformacions socials i en la
vida quotidiana característiques del segle XVIII.

CCL
CAA
CSC

-  El segle XVIII a Espanya (I). Els Borbó.
-  La instauració de la monarquia borbònica.
-  La guerra de Successió i la Il·lustració.

  6.   Relacionar el  final de la casa d’Àustria,  la
guerra de Successió, i la instauració dels Borbó al
tron d’Espanya.

CAA
CSC

-   El  segle  XVIII  a  Espanya  (II).  Les  reformes
borbòniques: polítiques, econòmiques i socials.
-  Política exterior.

  7.   Diferenciar  les  reformes  polítiques,
econòmiques i socials dutes a terme pels primers
Borbó espanyols.

CAA
CSC

-  La cultura i l’art.
-  La cultura il·lustrada.
-  L’art rococó i l’art neoclàssic.

  8.   Diferenciar  la  cultura  il·lustrada  i  distingir
l’art rococó de l’art neoclàssic.

CSC
SIEP
CEC

-  El segle XVIII en la Comunitat Valenciana.   9.   Conéixer  els  principals  esdeveniments
succeïts  en  la  Comunitat  Valenciana  en  aquest
període.

CAA
CSC

-  Treballar amb fonts històriques. 10.  Diferenciar fonts històriques. CD
SIEP

-   Comprova  el  teu  aprenentatge  i  les  teues
competències.

11.  Desenvolupar competències bàsiques. CCL
CEC

Unitat 2: L'època de les revolucions liberals (1789-1871)
Continguts Criteris d’avaluació CC
-  Els processos revolucionaris.
-  Les revolucions burgeses.
-  Els canvis revolucionaris.

  1.   Comprendre  i  explicar  el  concepte  de
revolucions  burgeses,  i  citar  canvis
revolucionaris.

CAA
CSC

-  La revolució dels Estats Units.
-  Les causes del conflicte.
-  La guerra de la Independència.
-  La revolució política i el nou Estat.

  2.   Diferenciar  causes,  desenvolupament  i
conseqüències en la independència de les colònies
d’Amèrica del Nord, i explicar els seus principals
documents.

CAA
CSC

-  La Revolució Francesa (1789-1799).
-  Les causes.
-  L’inici de la revolució.

  3.   Explicar  les  causes  i  l’espurna  de  la
Revolució  Francesa,  i  conéixer  l’inici  de  la
revolució.

CCL
CAA
CSC

-  L’evolució de la Revolució Francesa.
-  L’Assemblea Constituent (1789-1791).
-  L’Assemblea Legislativa (1791-1792).
-  La Convenció (1792-1795).

  4.   Conéixer  les  principals  etapes  de  la
Revolució Francesa, i assenyalar en cada una els
seus  esdeveniments  i  documents  més
significatius.

CSC

-  La vida quotidiana durant la revolució.   5.   Reconéixer  aspectes  de la  vida quotidiana
durant la Revolució Francesa.

CD
CSC

-  L’Europa napoleònica (1799-1814).
-  Del Consolat a l’Imperi.
-  L’Imperi i la caiguda de Napoleó.

  6.  Explicar el període napoleònic, el seu abast i
limitacions.

CCL
CD



-  L’època de la Restauració.
-  La tornada a l’absolutisme.
-  Les noves ideologies.

  7.  Identificar els caràcters bàsics de l’època de
la  Restauració,  i  diferenciar  el  liberalisme  i  el
nacionalisme.

CCL
CSC
SIEP

-  Les revolucions liberals del segle XIX.
-  Les revolucions del 1820, 1830 i 1848.
-  Les conseqüències de les revolucions.

  8.  Conéixer les revolucions liberals europees i
les seues conseqüències. CSC

-  Els nacionalismes. Naixement d’estats.
-  La unificació d’Itàlia (1859-1870).
-  La unificació d’Alemanya (1864-1871).
-  Els nacionalismes independentistes.

  9.  Comprendre els nacionalismes i diferenciar
els processos d’unificació d’Alemanya i Itàlia. CAA

CSC

-  La causalitat. Identificar causes i conseqüències. 10.   Identificar  causes  i  conseqüències  en
processos històrics seleccionats.

CAA
SIEP

-   Comprova  el  teu  aprenentatge  i  les  teues
competències.

11.  Progressar en l’aprenentatge i en l’aplicació
d’algunes competències bàsiques.

CCL
CSC
CEC

Unitat 3: L'origen de la industrialització
Continguts Criteris d’avaluació CC
-   Les  bases  de  la  Revolució  Industrial  a  la  Gran
Bretanya (I).
-  La revolució agrària i les seues conseqüències.

  1.   Comprendre  el  concepte  de  Revolució
Industrial  i  conéixer  la  revolució  agrària  i  les
seues conseqüències.

CCL
CAA

-   Les  bases  de  la  Revolució  Industrial  a  la  Gran
Bretanya (II).
-  La revolució demogràfica i altres factors.

  2.   Conéixer  aspectes  de  la  revolució
demogràfica i altres factors bàsics de la Revolució
Industrial  anglesa,  i  citar  conseqüències
significatives.

CCL
CMCT

-  Mecanització de la indústria. La fàbrica.
-  Del taller artesanal a la fàbrica.
-  La indústria tèxtil.
-  La indústria siderúrgica.

  3.  Mostrar la importància de les noves tècniques
i  de  la  nova  divisió  del  treball  aplicades  a  les
indústries del cotó i siderúrgica.

CSC

-  La difusió de la industrialització.   4.  Conéixer i localitzar en mapes la difusió de la
industrialització.

CSC

-  Les conseqüències  econòmiques de la Revolució
Industrial.
-  La revolució dels transports.
-  L’auge del comerç.
-  El desenvolupament del capitalisme.
-  L’augment de la desigualtat econòmica.

  5.   Conéixer  i  explicar  les principals causes  i
conseqüències  econòmiques  de  la
industrialització.

CAA

-  Conseqüències socials de la Revolució.
-  L’auge de la burgesia.
-  El naixement del proletariat.

  6.   Apreciar  les  conseqüències  socials  de  la
Revolució,  i  explicar  l’organització  de  la  nova
societat de classes.

CD

-  Les condicions del treball assalariat.   7.   Extraure  de  textos  i  imatges  d’època
informació significativa sobre les condicions del
treball assalariat.

CCL
CD
CSC

-  El moviment obrer.
-  De la protesta al sindicalisme.
-  Cartisme, socialisme i anarquisme.

  8.   Comprendre  les  actuacions  del  moviment
obrer i reconéixer diferències entre el socialisme i
l’anarquisme.

CCL
CSC

- Cultura i art de l’època revolucionària.
-  La cultura, la ciència i la tècnica.
-  L’expressió artística.

  9.  Conéixer la cultura de la societat industrial, i
reconéixer  moviments  artístics  i  autors  i  obres
significatives.

CAA
SIEP
CEC

-  Investigar un esdeveniment històric. 10.   Aprendre  la  tècnica  d’investigació  d’un
esdeveniment històric.

CD
SIEP

-   Comprova  el  teu  aprenentatge  i  les  teues
competències.

11.  Progressar en l’aprenentatge i en l’aplicació
d’algunes competències bàsiques.

CCL
CMCT
CSC

UNITAT 4: La II Revolució Industrial i l'Imperialisme
Continguts Criteris d’avaluació CC



- Política i relacions internacionals.
- Els sistemes polítics.
- La situació internacional.
- Els sistemes d’aliances a Europa.

  1. Identificar  els  sistemes  polítics,  i
conéixer  l’evolució  temporal  dels  sistemes
d’aliances a Europa entre 1870 i 1914.

CAA
CSC

- La Segona Revolució Industrial.
- Les noves fonts d’energia.
- Canvis en l’organització del treball.
- Els sectors industrials punta.

  2. Comprendre  les  bases  de  la  Segona
Revolució  Industrial  i  els  sectors  industrials
punta.

CCL
CAA

- Avanços econòmics del capitalisme.
- Nous mitjans de transport.
- Les activitats agràries i el comerç.
- El naixement del gran capitalisme.

  3. Reconéixer  els  avenços  ocorreguts  en
l’economia i  el  capitalisme com a conseqüència
de la Segona Revolució Industrial.

CCL
CSC
SIEP

- Conseqüències socials de la Segona        Revolució
Industrial.
- El creixement demogràfic i urbà.

  4. Distingir  les  conseqüències
demogràfiques i socials de la Segona Revolució
Industrial.

CMCT
SIEP

- L’imperialisme al segle XIX (I). Causes i formes de
domini.
- L’imperialisme i les seues causes.
- Les formes de domini colonial.

  5. Distingir  les  causes  de  l’imperialisme i
diferenciar  les  formes  de  domini  colonial:
concessions, protectorats i colònies.

CCL
CAA
CSC
SIEP

- L’imperialisme al segle XIX (II). Expansió colonial
i conseqüències.
- La formació dels imperis colonials.
- Les conseqüències de l’imperialisme.

  6. Identificar  potències  imperialistes  i
localitzar  en mapes l’anomenat  «repartiment  del
món», diferenciant  les conseqüències  positives i
negatives  per  a  les  metròpolis  i  per  als  pobles
dominats.

CCL
CMCT
CAA

UNITAT 5: La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa

Continguts Criteris d’avaluació CC

- La  Primera  Guerra  Mundial  (I).
Contendents i causes.

  1. Explicar  les  causes  de la  Primera  Guerra  Mundial,  i
conéixer i localitzar en un mapa els països contendents.

CD

CAA

- La  Primera  Guerra  Mundial  (II).
Esdeveniments i conseqüències.

  2. Diferenciar  esdeveniments  i  conseqüències  de  la  1ª
Guerra Mundial i analitzar el nou mapa d’Europa.

CCL

CAA

CSIC

- La cultura i l’art (I).
- L’educació i la ciència.
- L’arquitectura moderna.

  3. Comprendre  el  progrés  cultural  entre  1870 i  1914,  i
diferenciar els trets bàsics de l’arquitectura moderna.

CD

CAA

CEC

- La cultura i l’art (II).
- Impressionisme i postimpressionisme.
- Primeres avantguardes.

  4. Conéixer  l’evolució  de  la  pintura  des  de
l’impressionisme  al  cubisme,  i  comentar  quadres
significatius.

SIEP

CEC

- Comparar estils artístics. La pintura.   5. Aprendre a comparar estils artístics. SIEP

CEC

- La Revolució Russa. Creació de l’URSS.
- Causes de la revolució.
- Les revolucions del 1905 i 1917.

  6. Analitzar les causes, desenvolupament i conseqüències
de les revolucions russes i la creació de l’URSS.

CSIC

UNITAT 6: El període d'entreguerres

Continguts Criteris d’avaluació CC

- L’economia (I). De la prosperitat a la crisi.
- Els «feliços anys vint».
- La crisi del 1929.

  1. Conéixer els «feliços anys vint» i les causes de la
crisi del 1929.

CMCT

CAA

CSIC

- L’economia (II). La Gran Depressió.
- La generalització de la crisi.

  2. Traure conclusions sobre la generalització de la
crisi, les seues conseqüències  i  les propostes de

CAA



- Les conseqüències de la crisi.
- Les propostes de solució.

solució.

- L’ascens dels totalitarismes.
- Crisi  de  la  democràcia  i  ascens  del

totalitarisme.
- Els trets dels totalitarismes.

  3. Explicar  l’ascens  del  totalitarisme  i  els  seus
principals trets.

CAA

- El feixisme a Itàlia i el nazisme a Alemanya.

 

  4. Conéixer i citar característiques del feixisme italià
i del nazisme alemany.

CAA

CSIC

UNITAT 7: La Segona Guerra Mundial

Continguts Criteris d’avaluació CC

- La Segona Guerra Mundial (I). Causes.
- Contendents i causes del conflicte.

  1. Conéixer els contendents i explicar les causes de
la Segona Guerra Mundial. 

CAA

- La  Segona  Guerra  Mundial  (II).
Esdeveniments i conseqüències.
- El desenvolupament del conflicte.
- Les conseqüències de la guerra.

  2. Explicar les etapes de la Segona Guerra Mundial,
i identificar els esdeveniments més rellevants de
cada  una  d’elles  i  les  seues  principals
conseqüències.

CAA

CSIC

- Antisemitisme i holocaust.   3. Reconéixer  la  significació  de  l’holocaust  o
«solució final» en la història mundial.

CCL

CD

CSIC

- El disseny de la pau. L’ONU.
- Les conferències prèvies.
- Els tractats de pau.
- La creació de l’ONU.

  4. Analitzar el disseny de la pau que va posar fi a la
Segona Guerra Mundial.

CMCT

CAA

CSIC

- La cultura i l’art entre 1919 i 1945.
- La cultura i la ciència.
- L’evolució artística.

  5. Diferenciar  els  trets  culturals  i  artístics  del
període  d’entreguerres,  i  explicar  moviments
artístics significatius.

SIEP

CEC

- Comentar mapes històrics.   6. Aprendre a comentar mapes històrics. CD

CAA

CSIC

- Comprova  el  teu  aprenentatge  i  les  teues
competències.

  7. Progressar  en  l’aprenentatge  i  en  l’aplicació
d’algunes competències bàsiques.

CCL

CMCT

CSIC

Unitat 8: Espanya: La dictadura franquista (1939-1975)
Continguts Criteris d’avaluació CC
- La dictadura i els seus suports.
- L’evolució del franquisme.
- Els fonaments del règim.

  1. Diferenciar  les  etapes  essencials  del
franquisme  i  els  seus  suports  ideològics,  polítics  i
socials.

CCL
CSC

- La política interior del règim.
- Sistema polític totalitari (1939-42).
- Simulació de democràcia (1942-59).
-Immobilisme, «obertura» i crisi (1959-75).

  2. Explicar l’evolució de la política interior del
franquisme entre 1939 i 1975, i conéixer algunes de
les seues lleis fonamentals.

CAA

- Oposició a la dictadura i repressió.
- La repressió política.
- L’oposició interna i externa.

  3. Identificar  la  repressió  franquista  i
l’oposició  interior  i  exterior,  i  diferenciar  la  seua
evolució històrica.

CCL
SIEP

- La política exterior del  règim: evolució de les
relacions internacionals.
- La descolonització de l’Àfrica.
- El conflicte amb Gibraltar.

  4. Interpretar l’evolució de la política exterior
del  règim  franquista,  i  conéixer  conflictes
significatius.

CCL
CSC

- L’evolució econòmica.
- L’època de l’autarquia (1939-1959).
- Desenvolupament econòmic(1960-75).

  5. Conéixer  l’evolució  econòmica  d’Espanya
entre 1939 i 1975.

CCL
CMCT



- La població i la societat.
- L’increment demogràfic.
- Transformacions socials.

  6. Explicar les transformacions ocorregudes en
la  demografia  i  la  societat  espanyola  entre  1939  i
1975.

CCL
CMCT

- Vida quotidiana durant l’autarquia.   7. Conéixer  la  situació  econòmica  de  la
postguerra i exemplificar-la amb aspectes de la vida
quotidiana.

CCL
CD
CSC

- La cultura i l’art: control cultural.
- L’evolució arquitectònica.
- L’escultura i la pintura.

  8. Diferenciar  l’evolució  de  la  cultura  i  dels
moviments artístics de l’època.

CCL
CEC

-  La  Comunitat  Valenciana  durant  el  règim
franquista.

  9. Apreciar  les  singularitats  en  l’evolució
històrica de la C. Valenciana durant el franquisme.

CCL
CSC

- Aprendre a utilitzar les TIC. 10. Aprendre a utilitzar les TIC. CD

UNITAT 9: Transició i democràcia a Espanya
Continguts Criteris d’avaluació CC
- La Transició. L’inici de la democràcia.
- El procés de Transició.
- Els inicis de la Transició.

  1. Comprendre  el  concepte  de  Transició
democràtica, i reconéixer els inicis del procés.

CCL
CSC

- La Transició (II) Consolidació de la democràcia.
- El primer Govern d’UCD (1977-1979).

  2. Valorar l’actuació del primer Govern de
l’UCD i conéixer la Constitució del 1978.

CAA

- Els governs de la democràcia (I). Del 1979 al 1996.
- El segon Govern d’UCD (1979-1982).
- Primers governs del PSOE (1982-1996).

  3. Conéixer  la  tasca  dels  governs
constitucionals entre 1979 i 1996. CAA

- Governs de la democràcia (II). Del 1996 al 2011.
- Els primers governs del PP (1996-2004).
- La 2ª etapa del Govern socialista (2004-11).

  4. Conéixer les mesures dutes a terme pels
governs democràtics entre 1996 i 2011.

CAA
CSC

-  Els  governs  de  la  democràcia  (III).  Del  2011  al
2016.
- La 2ª etapa del Govern del PP (2011-2015).

  5. Reconéixer  les  mesures  adoptades  pel
Govern del PP entre 2011 i 2015. CCL

- La crisi del 2008 a Espanya.   6. Esbrinar  els  esdeveniments  que
conduïren  a  la  crisi  del  2008,  i  les  seues
conseqüències.

CCL
CD
CAA

- Població, economia i societat.   7. Explicar  les  característiques  de  la
població,  i  l’evolució  econòmica  i  social
d’Espanya des del 1975.

CMCT
CAA

- Espanya a la Unió Europea i al món.
- Espanya i la Unió Europea.
- Espanya al món.

  8. Sintetitzar  la  importància  de  l’entrada
d’Espanya a la UE, i valorar el seu paper al món
actual.

CCL
CAA
CEC

- Cultura i tendències actuals de l’art.
- La cultura: literatura i ciència.
- L’art actual.

  9. Reconéixer els canvis culturals i artístics
ocorreguts a Espanya des del 1975.

CAA
CSC
CEC

- Comunitat Valenciana. Transició i autogovern. 10. Explicar  els  trets  diferencials  de
l’evolució històrica de la C. Valenciana durant el
període democràtic.

CCL
CSC

VALENCIÀ / CASTELLÀ

BLOC 1: Comunicació oral: escoltar i parlar
Continguts

Escoltar.
1. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit personal, acadè-

mic / escolar i àmbit social.
2. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que cerquen:

textos narratius, descriptius, conversacionals, instructius, expositius i argumentatius.
3. Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats, col·loquis i con-

verses espontànies, de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les nor-
mes bàsiques que els regulen.

Parlar.



1. Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la producció
i avaluació de textos orals.

2. Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per a parlar en públic: planificació
del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació progressiva. Participació en de-
bats, col·loquis i converses espontànies observant i respectant les normes bàsiques d’interac-
ció, intervenció i cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.

BLOC 2: Comunicació escrita: llegir i escriure
Continguts

Llegir.
1. Coneixement i ús de les tècniques i estratègies necessàries per a la comprensió de textos es-

crits.
2. Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal, acadèmic i

escolar.
3. Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, dialogats, instructius, ex-

positius i argumentatius.
4. Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura; organització raonada de les

idees; exposició i respecte cap a les idees dels altres.
5. Utilització progressivament autònoma dels diccionaris de les biblioteques i de les Tecnolo-

gies de la Informació i la Comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure.
1. Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos escrits: planifica-

ció, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i revisió del text. L’escriptura
com a procés.

2. Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, acadèmic / escolar i àmbit social.
3. Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i conversa-

cionals.
4. Interés creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i com a

forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3: Coneixement de la llengua.

Continguts:
1. Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu, adjectiu, determi-

nant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.
2. Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula. Procediments per a

formar paraules.
3. Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten al significat de les paraules: causes

i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
4. Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals. Reconeixement del

seu valor social i de la seua necessitat per aconseguir una comunicació eficaç. Maneig de
diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre l’ús de la llengua.

5. Les relacions gramaticals.
6. Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules: grup no-

minal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que s’estableixen entre
els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.

7. Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple: subjecte i pre-
dicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.

8. Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals mecanismes de re-
ferència interna, tant gramaticals com lèxics.



9. Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció de la per-
sona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través de les modali-
tats oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos.

10. Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions gramati-
cals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seua relació amb el context.

11. Les varietats de la llengua.
12. Coneixement dels orígens de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració com a font d’enri-

quiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre patrimoni històric i cultural.

BLOC 4: Educació literària

Continguts:

Valencià: llengua i literatura

1. El Romanticisme i la Renaixença. Teodor Llorente i Àngel Guimerà
2. Realisme-Naturalisme. Narcís Oller. Charles Dickens
3. El Modernisme. Joan Maragall
4. Les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit
5. La literatura de postguerra. Mercè Rodoreda. Vicent Andrés Estellés.
6. La literatura actual. Els temes: la identitat, la rebel·lió, l’amor, el sexe, el misteri i la intriga.

La memòria històrica.

Lengua y literatura castellana

1. El Romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer. José Espronceda
2. Literatura: El Realismo y el Naturalismo. La Regenta, Clarín
3. Literatura: El Modernismo y la Generación de 98. El árbol de la ciencia, Pio Baroja
4. El Novecentismo y la Vanguardias. Inteligencia. J. R. Jiménez
5. Literatura: La Generación del 27
6. La novela de 1939-75. La Colmena, C.J. Cela
7. La novela y ensayo actuales. Javier Marías
8. La poesía actual

5. UNITATS DIDÀCTIQUES. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS

a) GEOGRAFIA I HISTÒRIA

PRIMERA  AVALUACIÓ

UNITAT 1: La crisi de l’Antic Règim
- Per què l’Antic Règim va entrar en crisi en el segle XVIII?
- Creixement econòmic i desenvolupament burgés
- Els primers sistemes parlamentaris: la Gran Bretanya i els Estats Units
- La Il·lustració contra l’Antic Règim
- La monarquia borbònica a Espanya
- Protagonistes de la Història. Jovellanos, un il·lustrat espanyol

UNITAT 2: L’època de les revolucions liberals (1789-1871)
- Per què va esclatar una revolució a França?
- El desenvolupament de la Revolució francesa (1789-1799)
- Napoleó domina Europa



- Quina herència ens ha deixat la Revolució francesa?
- Entre l’absolutisme i el liberalisme
- Quins nous estats es van crear a Europa?

UNITAT 3: L’origen de la industrialització.
- De quina manera la producció de béns va canviar amb la Revolució Industrial?
- Les transformacions de l’agricultura.
- Desenvolupament de la industria i augment del comerç
- El creixement de la població i el desenvolupament urbà
- La victòria del capitalisme
- La nova societat de classes
- Els nous moviments socials

SEGONA AVALUACIÓ

UN ITAT 4: La Segona Revolució Industrial i l’Imperialisme
- Per què hi va haver l’expansió imperialista?
- La victòria del capitalisme industrial
- Els emigrants europeus del segle XIX
- Europa, a la conquesta del món
- Com es van repartir el món els imperis colonials?
- L’herència del colonialisme
- Transformació constant de la ciència i la tecnologia

UNITAT 5: La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa
- Per què a Europa el 1914 va esclatar una guerra?
- El desenvolupament de la guerra
- Protagonistes de la història. Els soldats en el front
- Una guerra total
- La Revolució russa
- Europa en acabar la guerra
-

UNITAT 6: El període d’entreguerres
- Quins problemes van conduir a una nova guerra mundial?
- Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi
- La crisi de la democràcia: el feixisme italià
- Alemanya, l’ascens del nazisme
- El règim nazi, un sistema totalitari
- La Unió Soviètica, la dictadura estalinista

TERCERA AVALUACIÓ

UNITAT 7: La Segona Guerra Mundial
- Per què es va arribar a la Segona Guerra Mundial?
- El desenvolupament de la guerra
- Una guerra total
- Ocupació i violència durant la guerra
- L’holocaust jueu
- Conseqüències de la guerra
- L’Organització de les Nacions Unides (ONU)

UNIITAT 8: La dictadura franquista (1939-1975)



- La Guerra Civil: bàndols enfrontats, fases i suports
- Quines van ser les bases del règim franquista?
- La llarga postguerra (1939-1959)
- Les dones durant el franquisme
- “Desarrollismo” i la crisi del règim (1959-1975)
- El creixement econòmic en la societat espanyola.
- L’exili i l’oposició al franquisme

UNITAT 9: Transició i democràcia a Espanya
- Per què el franquisme no va sobreviure Franco?
- La transició a la democràcia (1975-1977)
- Quin nou Estat va sorgir de la Constitució de 1978?
- Les mobilitzacions populars
- Espanya en democràcia: alternança i modernització
- Construcció i crisi de l’estat del benestar

b) VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  

PRIMERA AVALUACIÓ

UNITAT 1

Tipologia textual: La descripció 
Coneguem la llengua.

Lèxic. 
El lèxic del món fantàstic.
Verbs d’ús bàsic i sinònims.

Morfosintaxi.
El gènere dels substantius i dels adjectius.
La perífrasis d’obligació.
El passat perifràstic.
L’oració. Components i concordança.

TAN/TANT
Fonètica i ortografia.
Les consonants oclusives final de mot o de síl·laba. 

Les persones i les llengües.
Per què tantes llengües?
El tresor de la diversitat lingüística.

Literatura.
El Romanticisme. La Renaixença
Àngel Guimerà.

UNITAT 2

Tipologia textual: El text narratiu: el reportatge. 
Coneguem la llengua.



Lèxic:
Els verbs de dicció: PARLAR, DIR...
Verbs d ́ús bàsic quasi sinònims.
Morfosintaxi.
El nombre dels substantius i dels adjectius.
La perífrasis de probabilitat i d’imminència.
El passat perifràstic i el passat simple.
L’oració. Tipus d’oracions compostes. L’anàlisi sintàctica.

QUAN/QUANT
Fonètica i ortografia.
L’accentuació divergent entre llengües.
Accentuació, dièresi i hiat.

Les persones i les llengües. 
Tot un món de llengües. 

Literatura.
Realisme-Naturalisme.
Narcís Oller. Charles Dickens

SEGONA AVALUACIÓ

UNITAT 3

Tipologia textual: el text narratiu: 
Biografia, l’autobiografia. 

Coneguem la llengua.
Lèxic:
El vocabulari de les arts. 
Verbs d’ús bàsic.

Morfosintaxi.
El present d’indicatiu i de subjuntiu de la primera conjugació
Les oracions compostes coordinades.

SI NO/SINÓ.

Fonètica i ortografia.

Les vocals /∑/, /e/; /ↄ/, /o/
L’ús de les minúscules i de les majúscules.

Les persones i les llengües.

La llengua romànica o neollatina. 
La família de les llengües nascuda del
Literatura.

El Modernisme, motor de canvi. Joan Maragall.



UNITAT 4

Tipologia textual: el text argumentatiu. 
L’article d’opinió. 
Coneguem la llengua.

Lèxic:
Els orígens del nostre lèxic 

Morfosintaxi.
La segona conjugació. Verbs velaritzats.
Les oracions compostes subordinades. Els relatius.
Les subordinades substantives.

SI, SÍ, S’HI
Fonètica i ortografia.
Les abreviatures.
Els sons /d /, /tᶋ/ i grafies J, G, TJ, TG, X, TX, IG

Les persones i les llengües. 
Les llengües. La diversitat
Literatura.
Les avantguardes.
Joan Salvat-Papasseit.

UNITAT 5

Tipologia textual: el text argumentatiu. El debat. 
Coneguem la llengua.

Lèxic:
La interferència lèxica i semàntica: castellanismes i anglicismes.
Verbs d’ús bàsic.

Morfosintaxi.
La tercera conjugació.
Els pronoms personals febles: el CD.
Les oracions compostes subordinades adjectives.
PER/PER A

Fonètica i ortografia.
Els acrònims.
/Z/, /S/ i les grafies S, SS,Z, C, Ç,

Les persones i les llengües.
La historia de la llengua des dels seus inicis fins a la decadència (Segles XVI-XVIII)

Literatura.
La literatura de postguerra.
Mercè Rodoreda. Vicent Andrés Estellés.

TERCERA AVALUACIÓ



UNITAT 6

Tipologia textual: El text expositiu. 

Coneguem la llengua.

Morfosintaxi.
Repàs de verbs irregulars més usats.
Els pronoms personals febles: el CI. La combinació de pronoms febles CD i CI.
Les oracions compostes subordinades adverbials circumstancials.
DONCS i PERQUÈ

Fonètica i ortografia. 15. Les sigles.
Les grafies Ll, l

Les persones i les llengües.
La historia de la llengua des dels seus inicis fins a la decadència (segles XIX- XX) 

Literatura.
La literatura postmodernista.
La narrativa urbana. Quim Monzó.

UNITAT 7

Tipologia textual: El mapa conceptual. 

Coneguem la llengua.
Morfosintaxi.
Les formes no personals del verd: infinitiu, gerundi i participi.
Els pronoms personals febles: CC i CRV , l’Atribut i Complement Predicatiu.
Combinatòria de pronoms febles.
Les oracions compostes subordinades adverbials causa-efecte, condicionals i consecutives..
PERQUÈ/ PER QUÈ/ PER A QUÈ

Fonètica i ortografia.
Les abreviacions: els símbols.

Les persones i les llengües.
Unitat i diversitat: la variació i l’estàndard.

c) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 1

Tipología textual
El texto narrativo. 
El cuento
Clasificación de los cuentos
Comprensión lectora: “La monarquía”, de Quim Monzó



Literatura

El Romanticismo.
“El monte de las ánimas”, de Gustavo Adolfo Bécquer.
 La canción del pirata, José Espronceda.

Gramática

El léxico. Morfosintaxis: El léxico del castellano: patronímicos, cultismos, dobletes, neologismos. 
Derivación.

UNIDAD 2

Lectura: La montaña mágica. Thomas Mann
Ortografia: Las reglas de acentuación.
Literatura: El Realismo y el Naturalismo. 
La Regenta, Clarín.

UNIDAD 3

Lectura: Corazón y mente, V. Fuster y L. Rojas Marcos. 
Morfosintaxis: los determinantes.
Las oraciones coordinadas. 
Ortografía: Las letras H, G y J
Literatura: El Modernismo y la Generación de 98
El árbol de la ciencia, Pio Baroja.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4

Lectura: Y entonces sucedió algo maravilloso. Sonia Laredo 
Morfosintaxis: Las oraciones subordinadas.
Ortografía: Las letras B, V, X
Los prefijos.
Literatura: 
El Novecentismo y la Vanguardias
Juan Ramón Jiménez.

UNIDAD 5

Morfosintaxis: Las oraciones subordinadas adjetivas. 
Ortografía: Las palabras homónimas.
Queísmo y dequeísmo. 
Literatura: La Generación del 27.
La novela de 1939-75. La Colmena, C.J. Cela

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 6



Lectura: La ladrona de libros. Markus Zusak 
Morfosintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales (I).
Ortografía: Las palabras parónimas.
Las terminaciones - SIÓ, -CIÓN, -CCIÓN ACTIVIDAD 
 Literatura: La novela y ensayo actuales.
Mañana en la batalla, Javier Marías

UNIDAD 7

Morfosintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales.  (II)
Ortografía: Las palabras parónimas. Continuación.
Literatura: Relatos de Roald Dalh

6.METODOLOGIA

La metodologia didàctica es defineix com el conjunt d’estratègies, procediments i accions organit-
zades i planificades pel professorat amb la finalitat de possibilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’as-
soliment dels objectius plantejats. 

La classe és un espai per a reflexionar i relacionar: convidem a pensar, a imaginar, a comprendre i
a establir relacions entre els conceptes.

Els recursos didàctics s’adapten als diferents ritmes d’aprenentatge i faciliten la lectura comprensiva
i l’adquisició de tècniques de treball intel·lectual: treball de comprensió lectora i oral, aprenentatge
del subratllat i de l’estructuració en parts d’un text, i elaboració de guions, esquemes i resums.

Aquests continguts milloren els hàbits d’estudi i l’ús correcte del codi lingüístic per a interactuar
amb la resta, per assegurar l’autonomia i el desenvolupament personal i de sentit crític. Han de tenir
iniciativa pròpia i poder prendre decisions.

Les característiques del grup i de les matèries que s’imparteixen ens permeten utilitzar nombrosos
mètodes i orientar el treball en els vessants individual i col·lectiva. S’organitzaran en l’aula activi-
tats diverses que en faciliten l’aprenentatge. Solament puntualment s’utilitzarà el mètode expositiu
per a l’explicació de determinades qüestions o aclariments de dubtes i seran més freqüents els mèto-
des de tipus pràctic com el demostratiu (el professor transmet el coneixement a través de la demos-
tració pràctica) o a l’aprenentatge per descobriment (l’alumnat realitza tasques a través de la demos-
tració pràctica) o a l’aprenentatge per descobriment (l’alumnat realitza tasques com reordenar textos
perquè siguen coherents, substituir paraules en un text per sinònims o antònims, i altres tasques que
porten al coneixement i a l’adquisició de diferents competències: autonomia i iniciativa personal i
aprendre a aprendre, competència digital i tractament de la informació), o interrogatiu (major inter-
acció  entre  l’alumnat  i  el  professor).  Aquests  mètodes  poden  alternar-se  amb  altres  maneres
d’aprendre, individual o en equip, adaptats al context, a la matèria que s’hi treballe, etc.

La utilització de les TIC permetrà treballar diversos aspectes:

 Ús de la “netetiqueta”: correcció lingüística, registre adequat per a la comunicació mitjan-
çant la xarxa en correus electrònics, xats, fòrums…)

 Anàlisi del llenguatge publicitari dels anuncis en vídeo publicats a través d’Internet.
 Adquisició de tècniques de recerca d’informació en Internet (l’alumnat participa en l’activi-

tat que en aquest sentit es realitzen a l’aula.
 Criteris que ajuden a identificar les pàgines web fiables (correcció lingüística, actualització i

estabilitat, objectivitat, referències a les fonts utilitzades, qualitat tècnica, etc).



 Utilització d’Aules Virtuals per a treballar diferents aspectes de la llengua (vocabulari, orto-
grafia, etc.) i de les ciències socials (mapes històrics, mapes interactius, etc)

 Presentació de determinats continguts en suport digital.
 Creació de blogs de contingut, sobretot literari i de creació de textos.

Activitats complementàries i extraescolars

Els alumnes participaran en totes aquelles activitats relacionades amb les matèries de Geografia-
Història, Castellà i Valencià, com visites a museus, edificis històrics, xerrades literàries, etc, que
s’organitzen per a la resta d’alumnes del seu grup de referència.
Pla de lectura

Activitats de lectura individual en la biblioteca, en l’aula i en casa. L’alumnat escollirà lliurement
aquelles obres que desitge llegir en valencià o en castellà (mínim una per trimestre en cada llengua).
Dedicarem alguna hora de lectura en la biblioteca on els alumnes triaran entre els títols que s’ajus-
ten a les seues preferències. Podran completar les lectures en casa.

Activitats de suport al currículum

Lectura en classe de textos en diferents suports (extrets d’Internet, de la premsa diària -impresa o
digital- de revistes especialitzades, d’enciclopèdies, de llibres de consulta, etc.) per a treballar la
comprensió lectora, amb suport del diccionari i la realització d’esquemes i resums. Lectura col·lec-
tiva en veu alta de textos històrics i fragments significatius d’obres literàries que servisquen de
complement per a treballar aspectes del currículum de l’àmbit lingüístic i social.

Lectura de les obres completes (en cas que la tria de l’alumne no siga encertada) d’una llista de sug-
geriments.

Sessions de cinema per a educar en valors

Quan els continguts i el temps ho permeten podem veure alguna pel·lícula amb la corresponent guia
didàctica per a treballar valors. L’alumnat ha de mostrar una actitud participativa en l’activitat, tant
pel que fa a l’interés dels temes que s’hi tracten com a la posterior reflexió que en farem. 

Materials i recursos

En aquest grup és fonamental el desenvolupament de destreses i estratègies d’aprenentatge que ser-
visquen a l’alumnat per a la seua vida quotidiana, acadèmica o laboral. A més de la utilització dels
recursos tradicionals: fonts bibliogràfiques, llibres de text, quaderns de lectura i escriptura, llibres
de lectura, fotocòpies, textos especialment seleccionats (literaris, periodístics, instàncies per a realit-
zar  reclamacions,  parts  d’accidents,  impresos  acadèmics,  cartes,  etiquetes  de  productes  de con-
sum…), s’empraran els mitjans audiovisuals i les TIC per a l’adquisició de la competència en el
tractament de la informació i la competència digital i per a proporcionar un suport a les explicacions
del professor, a les exposicions orals que realitze l’alumnat, a la recerca de la informació, a la com-
posició de textos o a la realització de treballs d’investigació.

Materials emprats en l’activitat de cinema i valors

Les guies didàctiques de les pel·lícules estan elaborades a partir d’aquestes pàgines web:
https://hautatzen.net/cine-y-educacion-en-valores-22/

Guia didàctica También la lluvia
https://cineparaeducar.files.wordpress.com/2013/09/tambien.pdf

https://cineparaeducar.files.wordpress.com/2013/09/tambien.pdf
https://hautatzen.net/cine-y-educacion-en-valores-22/


Guia didàctica de la Junta d’Andalusia
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/peliculas_guia_didactica.pdf

Guia de Camino a la escuela
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/
2015/03/26/828de16a9d02368244e4d4a6a3ef75fa.pdf

Guies didàctiques elaborades per docents
http://edukazine.blogspot.com.es/2008/06/fichas-didacticas-elaboradas-por.html

Pel·lícules 

El vuelo
Los chicos del coro
Cadena de favores
Billy Elliot
Quiero ser como Beckam
La tumba de las luciérnagas
El nom de la rosa
Las mujeres de verdad tienen curvas

Altres recursos

 Els esmentats en els apartats on ens referíem a l’ús de les TIC (processadors de textos, pre-
sentacions digitals, creació de blogs…).

 Ús dels ordinadors de les aules d’Informàtica i de Valencià. Ús de Google Drive i de Google
Sites. Realització de cursos de valencià on-line.

 Materials de la biblioteca.
 Llibres de text en la biblioteca d’aula. 
 Aplicacions interactives com: aplicació interactiva de comprensió lectora: http://www.apli-

caciones.info/lectura/lecturam.htm

Mitjans audiovisuals

Imatges d’obres artístiques, museus virtuals, fotografies, làmines, mapes, etc., pel·lícules (per ana-
litzar-ne els trets diferencials entre una narració escrita i una narració fílmica, l’anàlisi del llenguat-
ge no verbal, el coneixement de la literatura i la història a través del cine, etc.), gravacions musicals
(perfectes com a canal de divulgació de la lírica a través de les versions musicalitzades de poemes),
documentals, programes televisius (debats, tertúlies, entrevistes…).

L’ús de sistemes informàtics facilitarà l’ampliació del vocabulari en utilitzar la terminologia especí-
fica dels sistemes operatius: arxius, escriptori, barra de ferramentes, carpetes, finestres…; termino-
logia referida a l’organització i la recuperació de la informació en diferents suports: disquet, disc
dur, dispositius d’emmagatzemament…

Utilització dels processadors de textos per a la presentació correcta dels treballs escrits, en ordina-
dor: marges, sagnats, grandària i tipus de lletra, subratllats, vinyetes, paginació, peus de pàgina, etc.

Utilització de programes de presentació en suport digital per a les exposicions orals de l’alumnat en
classe. Ús de correctors, de traductors i de diccionaris, tant en suport digital com en paper.
Internet serà eficaç per a la recerca d’informació, com a via d’accés a biblioteques, museus i aules
virtuals, visites a pàgines web d’interés, visites i creació de blogs i periòdics digitals, i com un re-
curs que ofereix múltiples possibilitats per a treballar la llengua i les ciències socials.

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm
http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm
http://edukazine.blogspot.com.es/2008/06/fichas-didacticas-elaboradas-por.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2015/03/26/828de16a9d02368244e4d4a6a3ef75fa.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2015/03/26/828de16a9d02368244e4d4a6a3ef75fa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/peliculas_guia_didactica.pdf


Els materials i els recursos inclouen diverses fonts d’informació i de recursos virtuals que integren
dins l’aula les tecnologies i la diversitat d’intel·ligències: verbal, visual, auditiva, espacial. 

Els blocs de contingut inclouen tasques o activitats que permeten exercitar l’intercanvi d’informa-
ció, la planificació grupal, l’exercici de l’expressió oral i l’adquisició d’habilitats socials, bé mitjan-
çant el treball individual o bé mitjançant dinàmiques de treball cooperatiu.

Ús del portafoli o dossier d’aprenentatge

Aquest sistema de registre del treball i de les conclusions del grup permet l’autoavaluació i els pro-
cessos de metacognició, i van dotant l’alumnat de major autonomia funcional i intel·lectual. La seua
correcta execució va en funció de la disponibilitat a l’aula de suficient infraestructura d’ordinadors i
de xarxa. 

Coordinació entre el professorat de diferents matèries

Aquesta coordinació permet el treball interdisciplinar de determinats temes acordats per l’equip do-
cent: orientació de lectures, preparació d’eixides fora de l’aula o de visites culturals, la proposta de
debats i cinefòrums… Tot allò que possibilite les experiències vitals mitjançant les quals l’alumnat
construïsca el propi aprenentatge.

Per les característiques socials, culturals i familiars de l’alumnat, és fonamental potenciar l’autoesti-
ma, l’autonomia i la interacció social, amb la finalitat d’incorporar-se als cursos posteriors. Cal que
l’alumnat aprenga a ser i a conviure amb la resta perquè açò li permeta aprendre a conéixer i apren-
dre a fer; cal desenvolupar actituds de respecte i valoració pròpia i aliena per aprendre a valorar les
manifestacions artístiques i la diversitat cultural.

En resum, els continguts de les matèries d’aquest àmbit ajuden l’alumnat a desenvolupar les compe-
tències lingüístiques, artístiques i socials perquè, en acabar el cicle, siguen capaços d’aconseguir
una comunicació eficaç, d’adquirir nous coneixements que els ajuden a relacionar-se amb la resta i
ser autònoms, competències molt valorades en la societat actual.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Situar en el temps i l'espai fets i processos històrics contemporanis rellevants que s'estudien
en este curs en el món, a Europa i a Espanya i aplicar les convencions i conceptes sobre el
temps històric habituals en l'estudi de la història.

2. Reconéixer  els  elements  característics  de  les  societats  sorgides  durant  les  revolucions
liberals  i  els  processos d'industrialització establint  connexions entre ells  i  reconeixent  la
causalitat  múltiple  que  comporten  els  fets  socials,  especialment  a  Espanya  i  la  C.
Valenciana.

3. Representar en eixos cronològics i caracteritzar les distintes etapes de l'evolució política i
econòmica d'Espanya durant el segle XX i els avanços i retrocessos en els processos de
modernització econòmica, la consolidació del sistema democràtic i la integració europea.

4. Explicar algunes de les grans transformacions i conflictes mundials del segle XX, situant-les
cronològicament i geogràficament i valorar críticament els interessos i les accions de les
grans potències i els grups socials que les han protagonitzat.

5. Dissenyar  i  dur  a  terme  una  senzilla  investigació  descriptiva  sobre  els  problemes
internacionals destacats de l'actualitat com a manifestació d'alguns dels grans canvis socials
i culturals del segle XX, així com comunicar de forma intel·ligible els resultats de l'estudi.

6. Comprendre  instruccions  i  normes  que  regulen  la  interacció  verbal  de  l'aula;  seguir  les
explicacions  de classe i  ser capaç  de verbalitzar-les en apunts,  notes;  extraure  les idees



bàsiques de notícies, reportatges, exposicions i conferències.
7. Comprendre textos escrits pertanyents a l'àmbit d'ús acadèmic, dels mitjans de comunicació

i de la comunicació personal i amb les institucions.
8. Produir textos escrits que continguen seqüències narratives, explicatives i argumentatives

adequant-los a la situació comunicativa, organitzant el seu contingut de forma coherent, i
respectant els criteris de correcció gramatical i ortogràfica.

9. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de les
llengües, mitjançant de l'observació directa i la comparació de produccions diverses.

10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua, i els seus elements formals (marques
d'adequació, procediments de coherència i de cohesió, estructura de l'oració i de la paraula) i
ser capaç d'utilitzar-los en l'ús oral i escrit.

11. Conéixer la terminologia gramatical bàsica en relació amb la comprensió i producció de
textos:  identificació  de conceptes  gramaticals,  obtenció  d'informació  gramatical  en fonts
d'informació, autocorrecció i explicació i conceptualització de fenòmens lingüístics.

12. Exposar una opinió sobre la lectura personal d'una obra completa o fragments, adequada a
l'edat i relacionada amb els períodes literaris estudiats tenint en compte la seua pertinença a
un gènere determinat, el reconeixement dels elements estructurals bàsics i els grans tipus de
recursos lingüístics.

13. Identificar usos lingüístics discriminatoris en textos orals i escrits i evitar el seu ús,  utilitzar
el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes.

La nota de l'alumne  es calcularà tenint en compte els percentatges següents:

Àrea de Valencià

Exàmens: 50% 
Realització de les tasques i treballs a casa: 30%  
Actitud: 20%

Àrea de Castellà

Exàmens: 50% 
Realització de les tasques i treballs a casa: 30%  
Actitud: 20%

Àrea de Socials

Exàmens : 50%
Realització de les tasques i treballs a casa: 30%
Actitud en classe: 20%

Què avaluem a les tres àrees?

a) Exàmens:  poden  ser  proves  orals  o  escrites.  Es  realitzarà  un  examen  de  cada  unitat
didàctica,  i  la  nota  mitjana  de  tots  els  exàmens  representarà  el  50% de  la  nota  de
l’avaluació. Com a mínim, hi haurà dos exàmens per avaluació.

b) Realització  de tasques i  treballs:  30%.  Inclou els  exercicis  de classe,  resums parcials,
esquemes, treballs sobre el continguts de les matèries, elaboració de gràfics, mapes, treballs
digitals, revisió de la llibreta, proves sobre els llibres de lectura, etc.



En la revisió de la llibreta es tindrà en compte que es lliura en la data establida, que es
presenta completa, que la informació està ben estructurada, i que l’alumne / a ha realitzar les
correccions adequades sobre les possibles errades.

Altres aspectes que es tindran en compte als continguts procedimentals seran la capacitat
dels  alumnes  per  a  relacionar  idees  i  conceptes,  reconéixer  el  tema  del  text,  organitzar
discursos escrits i orals, i establir conclusions.

c) Actitud: 20%.  Es valora l’assistència  a classe,  el  comportament,  la participació,  prestar
atenció, tenir una bona predisposició cap a les assignatures, etc.

Pel que respecta a l’ortografia, a les tres àrees, si l'expressió escrita és deficient, descompta punts de
la qualificació final de l'exercici, activitat, quadern, examen... En canvi, si aquesta és correcta o si
ha millorat de manera considerable respecte a activitats anteriors, s`hi afegirà 0,5 punts 
     
Quant  a  la  recuperació  del  VALENCIÀ en  les  PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JULIOL,
tindrem en  compte els següents criteris de puntuació i d’avaluació:
Examen continguts : 80%
Prova de lectura: 20%.
NOTA: Als alumnes que hagueren aprovat en juny l’apartat de lectura se’ls guardarà la nota.

Quant  a  la  recuperació  del  CASTELLÀ  en  les  PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JULIOL,
tindrem en  compte els següents criteris de puntuació i d’avaluació:
Examen continguts : 80%
Prova de lectura: 20%.
NOTA: Als alumnes que hagueren aprovat en juny l’apartat de lectura se’ls guardarà la nota.

Quant a la recuperació de GEOGRAFIA I HISTÒRIA  en les PROVES EXTRAORDINÀRIES DE
JULIOL, tindrem en compte els següents criteris de puntuació i avaluació:
Examen de continguts: 80%
Dossier d’activitats: 20%

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE PENDENTS

Pel que fa a la recuperació de l’assignatura pendent de CASTELLÀ de 3r ESO, l’alumne haurà
d’aprovar la 1ª i 2ª avaluacions i si no ho aconseguira, l’alumne / a realitzarà durant la tercera
avaluació unes activitats o un examen.

Pel que fa a la recuperació de l’assignatura pendent de VALENCIÀ de 3r ESO, l’alumne haurà
d’aprovar la 1ª i 2ª avaluacions i si no ho aconseguira, l’alumne / a realitzarà durant la tercera
avaluació unes activitats o un examen.

Pel  que  fa  a  la  recuperació  de  l’assignatura  pendent  de  GEOGRAFIA-HISTÒRIA de  3 r ESO,
l’alumne haurà d’aprovar la 1ª i 2ª avaluacions i si no ho aconseguira, l’alumne / a realitzarà durant
la tercera avaluació unes activitats o un examen.

Pel que fa a la recuperació de l’àmbit lingüístic-social de 3r de PMAR (CASTELLÀ, VALENCIÀ i
GEOGRAFIA-HISTÒRIA) l’alumne haurà d’aprovar la 1ª i 2ª avaluacions de l'àmbit equivalent en
quart d'ESO, i si no ho aconseguira, l’alumne / a realitzarà durant la tercera avaluació unes activitats
o un examen.

La data per lliurar les possibles activitats serà al mes d’abril.



7.1. ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES

PROGRAMACIÓ DE 3er PMAR i 4r REFORÇ

ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES

Objectius i Continguts

3r ESO  i  PMAR 3r ESO

Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció. 

• Comprensió d’instruccions en contextos reals i simulats.

• Escolta i comprensió d’informació general i específica de missatges cara a cara sobre temes concrets 
i coneguts, amb un grau creixent de dificultat.

• Escolta i comprensió de missatges senzills emesos pels mitjans audiovisuals.

• Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: anticipació del contingut a través del context 
verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, 
identificació de la intenció del parlant.

• Producció oral de descripcions, narracions i explicacions breus sobre esdeveniments, experiències i 
coneixements diversos.

• Participació en conversacions i simulacions sobre temes quotidians i d’interés personal amb diversos
fins comunicatius, mantenint l’equilibri entre la correcció formal i la fluïdesa.

• Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació en l’aula.

• Ús progressivament autònom de les convencions més habituals i pròpies de la conversació en 
activitats de comunicació reals i simulades.

• Ús progressivament autònom d’estratègies de comunicació per a resoldre les dificultats sorgides 
durant la interacció.

Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció

• Identificació del contingut d’un text escrit amb el suport d’elements verbals i no verbals.
• Comprensió de la informació general i específica de textos, en suport paper i digital, autèntics o 

adaptats, sobre temes quotidians d’interés general i relacionats amb continguts d’altres matèries del 
currículum, per mitjà de la realització de tasques específiques.

• Lectura autònoma de textos relacionats amb els seus interessos.
• Ús de fonts distintes, en suport de paper, digital o multimèdia, per a obtindre informació a fi de 

realitzar activitats individuals o en grup.
• Ús de diferents estratègies de lectura, amb ajuda d’elements textuals i no textuals: context, diccionaris

o aplicació de coneixements formals sobre formació de paraules per a inferir significats, etc.
• Producció guiada de textos senzills i estructurats, amb alguns elements de cohesió per a marcar amb 

claredat la relació entre idees. Utilització d’estratègies bàsiques en el procés de composició escrita 
(planificació, contextualització i revisió).



• Reflexió sobre el procés d’escriptura amb especial atenció a la revisió d’esborranys.
• Ús progressivament autònom del registre apropiat al lector a qui va dirigit el text (formal i informal).
• Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o 

utilitzant mitjans informàtics.
• Ús adequat de l’ortografia i dels diferents signes de puntuació i valoració de la seua importància en 

les comunicacions escrites. 
• Reconeixement i us dels signes de puntuació (full stop, comma, question mark, exclamation 

mark, inverted commas) i de les lletres majúscules

• Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)

• Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticones freqüents)

• Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)

• Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos 
digitals

• Interés per la presentació cuidada dels textos escrits, en suport de paper i digital.

Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua

A. Estructures morfosintàctiques i discursives

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms 
personals, reflexius/emfàtics, recíprocs i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there will be/has been).

• Expressió de la qualitat: (p. ex. good at maths, rather tired, tall enough).

• Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de 
quantitat (p. ex. all (the), most, neither, none).

• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (easily, hard, by post).

• L’afirmació: oracions afirmatives; tags.

• La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no problem, nobody, nothing); 
negative tags.

• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. Who is he playing with?; Aux. Questions; tags).

• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What a wonderful holiday!; How + Adj., p. ex. How 
interesting!;  expressions (p. ex. Well, that is a surprise!).

• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, 
present perfect, past perfect); futur (going to, will, present simple and continuous + Adv.); veu 
passiva amb temps simples (present and past simple).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future 
continuous);  habitual (simple tenses + Adv. p. ex. usually, used to); incoatiu (start –ing); terminatiu 
(stop –ing).

• Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (can, be able); 
possibilitat/probabilitat (may, might, perhaps); necessitat (must,need, have (got) to); obligació (have 
(got) to, must, imperative); prohibició (p. ex. don’t, can’t, mustn’t); permís (could, allow); intenció 
(going to, present continuous); consell (p. ex. should/ought to).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. five to (ten)); divisions (p. ex. century, season), 
indicacions de temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until, since); anterioritat 
(p. ex. already, (not) yet); posterioritat (p. ex.  afterwards, later); seqüenciació (p. ex. first, then, next, 
last); simultaneïtat (p. ex. while, as); freqüència (p. ex. often, usually).



• Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; 
direcció; procedència i destinació.

• Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. and, too, also); disjunció (p. ex. or); oposició (p. 
ex. but, however); causa (p. ex. because (of), due to); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació 
(p. ex. as/not so Adj. As, more comfortable/quickly (than), the fastest); resultat (p. ex. so, therefore); 
condició (p. ex. if, unless); estil indirecte (reported information, offers, suggestions and commands).

B. Lèxic.

• Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció)

• Formació de paraules freqüents.

• Processos de formació de paraules: Afixació: Prefixos i sufixos per a substantius, verbs i adjectius; 
famílies lèxiques

• Conversió: i.g. email (n)- to email (v); text(n) - to text (v); damage (n) - to damage (v); rescue (n)-to 
rescue(v)

• Composició: i.g. web + site = website; skateboard; tennis racket; hisse-skates

• Sinònims i antònims

• Falsos amics (i.g. sympathetic, library, carpet, exit, success)

• Verbs amb partícula d'ús freqüent (i.g. get up, look for, clean up, hang out, put out, turn on/off, grow
up)

• Ampliació i repàs de col·locacions bàsiques i.g. have a shower, go abroad, go shopping, get in shape, 
make friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a bank, lose control, etc.

• Cognats i falsos cognats.

• Expressions idiomàtiques bàsiques més habituals. 

• Ampliació del vocabulari usual per als temes següents: Identificació personal, Vivenda, llar i entorn

• Activitats de la vida diària. Família i amics.Treball i ocupacions.Temps lliure, oci i esport. Viatges i 
vacacions

• Salut i cures físiques. Educació i estudi. Compres i activitats comercials.

• Alimentació i restauració. Transport. Llengua i comunicació. Metallenguatge

• Medi ambient, clima i entorn natural. Tecnologies de la informació i de la comunicació,

• Llenguatge d’aula. Llenguatge literari

• Patrons gràfics i convencions ortogràfiques i la seua relació amb les intencions comunicatives.

• Regles ortogràfiques bàsiques, puntuació, convencions tipogràfiques, abreviatures, símbols d’ús 
comú, convencions ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport electrònic: 
netiqueta.



• Lèxic del llibre Together 3 (OUP)

• PMAR: Lèxic bàsic sobre l'àmbit lingüístic i social (art, history, geography, etc.) i l'àmbit científic 
(maths, science, technology) Lèxic del llibre Together 3 Essentials (OUP)

C. Fonètica.

• Identificació i pronunciació de les lletres de l'alfabet; discriminació de sons; identificació de fonemes 
d'especial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.

• Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, 
/t/,/id/ la terminació-ing

• Identificació i articulació de sons vocàlics d’ús freqüent i menys freqüent que presenten més 
dificultat (p. ex. /ɑː/ de heart  i /ɜː/ de hurt); identificació i articulació de sons consonàntics per a 
millorar la comprensió (p. ex. /b/ de berry i /v/ de very); grups consonàntics d’especial dificultat (p. 
ex. crisps, guests); pronunciacions alternatives.

• Reconeixement i articulació progressius de patrons de ritme, entonació i accentuació de paraules i 
frases per a les funcions comunicatives del nivell.

• Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat connected speech: enllaços, assimilació, fusió i 
elisió.

4t ESO  i 4t Reforç 

Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció. 

• Comprensió del significat general i específic de textos orals sobre temes coneguts presentats de 
forma clara i organitzada.

• Desenrotllament de les estratègies comunicatives en la interacció per a millorar la fluïdesa en la

• comunicació interpersonal.

• Comprensió general i de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans audiovisuals 
amb llenguatge clar i senzill.

• Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels 
coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l’actitud i 
intenció del parlant.

• Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, esdeveniments i 
continguts diversos, tenint en compte els elements de cohesió i coherència.

• Valoració de la correcció formal en la producció de missatges orals.

• Participació en conversacions i simulacions sobre temes quotidians i d’interés personal amb diversos
fins comunicatius, mostrant respecte cap als errors i dificultats que puguen tindre els altres.



• Ocupació de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació en l’aula.

• Ús de convencions pròpies de la conversació en activitats de comunicació reals i simulades: torn de 
paraula, canvi de tema, etc.

• Ús autònom d’estratègies de comunicació per a iniciar, mantindre i acabar la interacció.

Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció

• Identificació del tema d’un text escrit amb el suport contextual que este continga.

• Identificació de la intenció de l’emissor del missatge.

• Inferència de significats i informacions desconegudes, per mitjà de la interpretació d’elements 
lingüístics i no lingüístics.

• Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d’interés general o 
referits a continguts d’altres matèries del currículum.

• Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.

• Obtenció d’informació a partir de distintes fonts, en suport paper, digital o multimèdia, per a la 
realització de tasques específiques.

• Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades.

• Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris 
de cohesió per a marcar amb claredat la relació entre idees i utilitzar amb autonomia estratègies 
bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, contextualització i revisió).

• Ús, amb una certa autonomia, del registre apropiat al lector a qui va adreçat el text (formal i 
informal)

• Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o 
utilitzant mitjans informàtics.

• Ús adequat de l’ortografia i dels diferents signes de puntuació i valoració de la seua importància en 
les comunicacions escrites. 

• Reconeixement i us dels signes de puntuació (full stop, comma, question mark, exclamation 
mark, inverted commas) i de les lletres majúscules

• Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)

• Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticones freqüents)

• Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)

• Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos 
digitals

• Interés per la presentació cuidada dels textos escrits, en suport paper i digital.

Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua



A. Estructures morfosintàctiques i discursives

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms 
personals, reflexius/emfàtics, recíprocs, one(s) i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there could be).

• Expressió de la qualitat: (p. ex. pretty good, much too expensive).

• Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de 
quantitat (p. ex. lots/plenty (of), several).

• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (carefully, in a hurry).

• L’afirmació: oracions afirmatives; tags; me too, think/hope so.

• La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no chance, nobody, nothing); 
negative tag; me neither.

• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. What is the book about?;  Aux. Questions; 
preguntes indirectes (p. ex. Do you know where she lives?; tags).

• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What beautiful horses!; How + Adj., p. ex. How very nice!; 
expressions (p. ex. Hey, that’s my bike!).

• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, 
present perfect, past perfect); futur (going to, will, present simple and continuous + Adv.); veu 
passiva amb temps simples i temps perfectes (p. ex.  A new president has been elected).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future 
continuous);  habitual (simple tenses + Adv. p. ex. every Sunday morning, used to, would); incoatiu 
(be about to); terminatiu (stop –ing).

• Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (can, be able); 
possibilitat/probabilitat (may, might, perhaps); necessitat (must,need, have (got) to);

• obligació (have (got) to, must, imperative); prohibició (p. ex. don’t, can’t, mustn’t); permís (may, 
could, allow); intenció (going to, present continuous, intend to); consell (p. ex. should/ought to, had 
better); veu passiva amb modals (p. ex. That message must be sent inmediately).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. at midnight); divisions (p. ex. term), indicacions
de temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until, since); anterioritat (p. ex. 
already, (not) yet); posterioritat (p. ex.  afterwards, later); seqüenciació (p. ex. first, after that, 
finally); simultaneïtat (p. ex. just, when); freqüència (p. ex. twice/four times a week, daily).

• Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; 
direcció; procedència i destinació.

• Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. not only…but also; both…and); disjunció (p. ex. 
either...or); oposició/concessió (p. ex. (even) though/although, despite/in spite of); causa (p. ex. 
because (of), due to, as); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació (p. ex.  twice as, not so Adj, 
not as (much/many) … as, less/more + Adj./Adv. (than), better and better, the highest in the world); 
resultat (p. ex. so, therefore, so/such...that); condició (p. ex. if, unless); estil indirecte (reported 



information, offers, suggestions and commands).

B. Lèxic.

• Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció)

• Col·loquialismes freqüents.

• Formació de paraules.

• Ampliació de col·locacions més complexes.

• Cognats i falsos cognats.

• Expressions idiomàtiques més específiques.

• Identificació de sinònims, antònims, false friends, i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.
• Ampliació del vocabulari de la llengua estrangera.

• Ampliació del vocabulari usual per als temes següents: Identificació personal, Vivenda, llar i 
entorn

• Activitats de la vida diària. Família i amics.Treball i ocupacions.Temps lliure, oci i esport. 
Viatges i vacacions

• Salut i cures físiques. Educació i estudi. Compres i activitats comercials.

• Alimentació i restauració. Transport. Llengua i comunicació. Metallenguatge

• Medi ambient, clima i entorn natural. Tecnologies de la informació i de la comunicació,

• Llenguatge d’aula. Llenguatge literari

• Patrons gràfics i convencions ortogràfiques i la seua relació amb les intencions comunicatives.

• Regles ortogràfiques bàsiques, puntuació, convencions tipogràfiques, abreviatures, símbols d’ús 
comú, convencions ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport electrònic: 
n’etiqueta.

• Lèxic del llibre Together 4 (OUP)

• 4t Reforç : Lèxic bàsic sobre l'àmbit lingüístic i social (art, history, geography, etc.) i l'àmbit científic 
(maths, science, technology) Lèxic del llibre Together 3 Essentials (OUP)

C. Fonètica.

• Identificació i pronunciació de les lletres de l'alfabet; discriminació de sons; identificació de fonemes 
d'especial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.

• Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, 
/t/,/id/ la terminació-ing

• Identificació i articulació de sons vocàlics i la seua consolidació; identificació i articulació de sons 



consonàntics que presenten més dificultat (p. ex. /ʒ/ de leisure, pleasure); grups consonàntics 
d’especial dificultat; pronunciacions alternatives.

• Reconeixement i articulació de patrons més complexos de ritme, entonació i accentuació de paraules i
frases per a les funcions comunicatives del nivell.

• Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat connected speech: enllaços, assimilació, fusió i 
elisió 

Organització de les Unitats Didàctiques

Tercer d'ESO  PMAR  i Quart de Reforç  (Together 3 Essentials)

Distribució Temporal de les Unitats Didàctiques



TERCER D’ESO PMAR

Primer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials Repàs inicial, Unitats Starter - 1 

Segon trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitats 2-3

Tercer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitas 4-5.

Els alumnes llegiran novel·les adaptades de la bibilioteca del centre i del departament d'anglès que tractaran sobre els temes que 
més interessen als adolescents. Els alumnes llegiran en classe i realitzaran activitats amb l'ajuda de la professora. 

*(així com altres activitats proposadess en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

QUART D’ESO  Reforç

Primer trimestre: Llibre de l’alumne/a  i Together 3 Essentials: Repàs inicial, Unitats Starter – 1.

Segon trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitats 2-3. 

Tercer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitas 4-5.

Els alumnes llegiran novel·les adaptades de la bibilioteca del centre i del departament d'anglès que tractaran sobre els temes que 
més interessen als adolescents. Els alumnes llegiran en classe i realitzaran activitats amb l'ajuda de la professora. 

*(així com altres activitats proposadess en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

Criteris d’avaluació 3r d’ESO- PMAR 2 

• Comprendre i extraure la informació general i específica, la idea principal i alguns detalls rellevants de 
textos orals sobre temes concrets i coneguts, i de missatges senzills emesos amb claredat per mitjans 
audiovisuals.



• Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals o d’interés personal i amb 
diversos fins comunicatius, utilitzant les convencions pròpies de la conversació i les estratègies 
necessàries per a resoldre les dificultats durant la interacció.

• Comprendre i extraure de manera autònoma la informació general i totes les dades rellevants de textos 
escrits autèntics i adaptats, d’extensió variada diferenciant fets i opinions i identificant, si és el cas, la 
intenció comunicativa de l’autora o autor.

• Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports, cuidant el lèxic, les estructures, i els 
elements de cohesió i coherència necessaris per a marcar la relació entre idees i fer-los comprensibles 
al lector.

• Utilitzar de forma conscient en contextos de comunicació variats, els coneixements adquirits sobre el 
sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació de les 
produccions pròpies, orals i escrites, i per a comprendre les alienes.

• Identificar i utilitzar conscientment diferents estratègies per a progressar en l’aprenentatge.

• Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera progressivament autònoma per a 
buscar i seleccionar informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu 
electrònic, i per a establir relacions personals orals i escrites, mostrant interés pel seu ús.

• Identificar els aspectes culturals més rellevants dels països on es parla la llengua estrangera, assenyalar 
les característiques més significatives dels costums, normes, actituds i valors de la societat la 
llengua de les quals s’estudia, i mostrar una valoració positiva de patrons culturals diferents 
dels propis.

Criteris d’avaluació 4t d’ESO – 4t de reforç
• Comprendre la informació general i específica, la idea principal i els detalls més rellevants de textos 

orals emesos en situacions de comunicació interpersonal o pels mitjans audiovisuals, sobre temes que 
no exigisquen coneixements especialitzats.

• Participar en interaccions comunicatives diverses, utilitzant estratègies adequades per a iniciar, 
mantindre i acabar la comunicació, i produir un discurs comprensible i adaptat a les característiques de 
la situació i a la intenció comunicativa.

• Comprendre i extraure de manera autònoma la informació general i específica de diversos textos escrits
autèntics i adaptats, i d’extensió variada, discriminant fets i opinions, i identificant, si és el cas, la 
intenció comunicativa de l’autora o autor.

• Redactar amb autonomia textos diversos, cuidant el lèxic, les estructures i els elements necessaris de 
cohesió i coherència per a marcar la relació entre idees i fer-los comprensibles al lector.

• Utilitzar de manera conscient i autònoma els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la 
llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autocorrecció i 
d’autoavaluació de les produccions pròpies orals i escrites i per a comprendre les alienes.

• Identificar i utilitzar de manera autònoma diferents estratègies utilitzades per a progressar en 
l’aprenentatge.

• Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera autònoma per a buscar i seleccionar 
informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i per a 
establir relacions personals orals i escrites, mostrant interés pel seu ús.



• Identificar i descriure els aspectes culturals més rellevants dels països on es parla la llengua estrangera, 
i establir algunes relacions entre les característiques més significatives dels costums, usos, actituds i 
valors de la societat la llengua de les quals s’estudia i la pròpia i mostrar respecte cap a estos, valorant 
críticament la pròpia cultura.

PROVES EXTRAORDINÀRIES

3r ESO i 3r PMAR

La  prova  de  juliol  es  basarà  en  els  continguts  bàsics  del  llibre  de  text  “Together  3  Essentials”,  quadern
corresponent i la novel.la que s’ha estudiat durant el curs i constarà dels següents apartats:

a) Gramàtica. Este apartat constarà de diferents exercicis
• Omplir espais

• Completar frases

• Elegir entre dos verbs en distints temps verbals,com ara present simple-present continuous, past 
simple-past continuous, etc.

• Construir frases amb paraules donades

b) Vocabulari. Tindrà preguntes de producció activa. 

• El alumne haurà de escriure la paraula demanada en espais en blanc; o completar taules de paraules.

• Haurà un text amb preguntes generals i veritable-fals

• Redacció sobre els temes estudiats i treballats durant el curs

• Preguntes de comprensió lectora i de vocabulari sobre la novel.la corresponent estudiada enel curs.

c) Comprensió Lectora. En este apartat se’ls donarà un text del nivell corresponent amb preguntes de 
veritable-fals o alguna pregunta general sobre el text.

d) Redacció .L’apartat d’escriptura serà referent als temes donats en el llibre de text o workbook.

En PMAR la prova de juliol es basarà en els continguts bàsics del llibre de text ‘Together 3 Essentials’. 

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita. 

4t ESO i 4t Reforç

Aquesta prova constarà de cinc apartats, el mateix que en els altres nivells d’ESO i es basarà en els continguts
bàsics del llibre de text “Together 4”, el quadern corresponent i la novel·la que s’ha estudiat durant el curs.

a) Gramàtica. Este apartat constarà de diferents exercicis
• Completar frases amb temps verbals

• Elegir la forma correcta de dues donades

• Frases condicionals per completar



• Formes de gerundi i infinitiu 

b) Vocabulari. El vocabulari serà dels temes donats a classe:
• Hauran d’omplir espais amb la paraula correcta

• Subratllar una paraula de dues donades

• Podrà haver també classificació de paraules en grups semàntics

c) Comprensió Lectora. En este apartat se’ls donarà un text del nivell corresponent amb preguntes de 
veritable-fals o alguna pregunta general sobre el text.

d) Redacció .L’apartat d’escriptura serà referent als temes donats en el llibre de text o workbook.

En 4t de reforç la prova de juliol es basarà en els continguts bàsics del llibre de text “Together 3 Essentials”.  

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

ESO  2n i 3r PMAR – 4t Reforç

50 %   

Exàmens

25 %  Reading, Writing, Listening i Speaking

25%   Use of English  (Grammar and vocabulary)

50% 

Actitut
(20%)i 

activitats

(30%)

Es té en compte:  

Interés, esforç i comportament conformen aquest percentatge. Compta la puntualitat, si porten material,
treballen en classe, no parlen, porten els deures fets, participen (pregunten, ixen voluntaris, aporten 
idees, ...), atenen, respecten els companys i respecten el professor i l’assignatura. Comptarà molt 
positivament l’esforç i comportament en l’aula d’ordinadors.

Quant a les activitats es té en comte:

Quantitat (totes, acceptable, insuficient, més)    Presentació ( ordre, neteja, ...)

Treballat (complet, corregit, amb anotacions, lèxic, ...) Autonomia i originalitat.

Llibreta, workbook, treball a classe, redaccions, vocabulary notebook, treball sobre la lectura, video tests 
or activities, activitats del desdoblament, computer work, role-play, listening tests or activities, 
dictations, projects, ...

Observacions:       * En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita. 


	ÁREAS
	Iniciado
	Trabajado
	Conseguido
	Observaciones
	Variables cognitivas personales
	ALUMNOS/AS
	ALUMNO 1
	ALUMNO 2
	ALUMNO 3
	ALUMNO 4
	ÁREAS
	I
	T
	C
	I
	T
	C
	I
	T
	C
	I
	T
	C

	Variables cognitivas personales
	Metodologia
	1. JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
	b. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU:
	c. OBJECTIUS GENERALS DEL PR4 EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC- MATEMÀTIC.
	d. BLOC DE CONTINGUTS EN L'ESO
	e. UNITATS DIDÀCTIQUES
	f. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT.
	6.2- Instruments d'avaluació
	6.3- Criteris de qualificació
	g. METODOLOGIA
	11.BIBLIOGRAFIA
	
	Altres recursos



