
 

Pàgina 1 de 3 

 

CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 2n BATXILLERAT 

NOM: FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

CONTINGUTS: 

-Bloc 1. Innovació empresarial. La idea de negoci: el projecte d’empresa  

.L’empresa, l’empresari i l’emprenedor.La innovació empresarial com a element clau 

del desenvolupament econòmic.  

.La idea de negoci. L’observació i els camps d’observació. Oportunitat de mercat.La 

internacionalització de l’ empresa i la tecnologia com a base.  

.El pla d’empresa i les parts integrants  

-Bloc 2.L’organització interna de l’empresa. Forma jurídica i recursos  

.Estructures organitzatives. Criteris de departamentalització. Comunicació vertical i 

comunicació horitzontal.  

.Estructura lineal. Estructura funcional. Estructura en línia i d’assessorament. 

Estructura en comité. Estructura matricial. Organigrames.  

.Forma jurídica de l’empresa i la seua elecció en funció de la responsabilitat dels socis, 

el carácter dels propietaris o el capital mínim.  

-Bloc 3. Documentació i tràmits per a la posada en marxa de l’empresa   

.Classificació de l’empresa segons diversos criteris  

.Tràmits de constitució. Tràmits fiscals. Tràmits administratius.  

.Impostos i obligacions fiscals  

-Bloc 4. El pla d’aprovisionament  

.Detecció de proveïdors i selecció  

.Costos d’aprovisionament  

.Previsió de les necessitats de materials.Gestió d’existències a través de l’estoc de 

seguretat.  

.Fases del procés productiu del producte.Estàndard de qualitat del producte. Gestió de 

residus  

-Bloc 5. Gestió comercial i de màrqueting a l’empresa  

.Estudi del mercat per a detectar les necessitats del client.Característiques del mercat 

en què opera l’empresa.Avantatge competitiu.Segmentació del mercat i perfil del 

client objecte del negoci.Anàlisi DAFO respecte de la competència.  

.Màrqueting-mix: producte, preu, comunicació i distribució.Estratègia del producte. 

La marca. Estratègia del preu. Mètodes de fixació de preus: basat en la teoria 

econòmica, basat en la competència i basat en els costos de producció. Tipus de 

preus.Estratègia de la comunicació. Publicitat. Promoció de vendes. Venda personal. 

Relacions públiques. Marxandatge.Estratègia de la distribució. Canal de distribució 

directe. Canal de distribució extern.  

-Bloc 6. Gestió dels recursos humans  

.Gestió dels recursos humans. Selecció de personal. Contractació.  



 

Pàgina 2 de 3 

Remuneració. Formació. Motivació. Control. 

-Bloc 7. Gestió de la comptabilitat de l’empresa  

.Obligacions comptables de l’empresa. La informació comptable.Els comptes anuals 

i la imatge fidel.  

.El Balanç previsional de situació. Les masses patrimonials. Els comptes comptables 

d’actiu, passiu i net.  

.El Compte previsional de pèrdues i guanys. Ingressos. Despeses. Resultat 

d’explotació. Resultat financer. Resultat abans d’impostos. Resultat de l’exercici.  

-Bloc 8. Gestió de les necessitats d’inversió i finançament. Viabilitat de l’empresa   

.Pla d’Inversió. Inversions d’actiu no corrent. Inversions d’actiu corrent.  

.Pla de Finançament. Fonts de finançament. Cost de les fonts de finançament.  

.Pla de viabilitat.Ajuts públics i subvencions.  

-Bloc 9. Exposició pública del desenvolupament de la idea de negoci  

.Exposició pública i defensa de la idea de negoci. El Elevator Pitch.  

.Tècniques digitals de recolzament a la comunicació. 

 

METODOLOGIA: 

És farà ús de les tècniques d’aprenentatge cooperatiu. La realització de determinades 

activitats d’ensenyament-aprenentatge seran en grups heterogenis on hi haurà un 

alumne que serà el portaveu o secretari que transmetrà el missatge oral o escrit una 

vegada el grup ha treballat de manera conjunta i arriba a una decisió consensuada.  

El fet de treballar en grup farà que la heterogeneïtat dels alumnes siga enriquidora a 

l’hora de formar sinèrgies positives i millorar el resultat final.  

El treball per projectes serà característic de l’aprenentatge de l’optativa de 2n 

Batxillerat. L’ alumnat crea una nova empresa a partir d’una idea de negoci innovadora 

i pren decisions sobre les diverses àrees empresarials.  

Quant a la metodologia específica, amb l’objectiu de mantenir l’interès en la matèria 

per part de l’alumnat, també s’utilitzaran estratègies expositives. A partir dels 

coneixements previs de la matèria i a través d’exemples reals i pròxims al nostre 

entorn, es presentaran amb claredat els nous continguts.  

A més, es plantejarà la realització d’exercicis i supòsits pràctics. Es busca propiciar el 

pensament crític de l’alumnat a través del plantejament de casos pràctics i situacions 

reals que requerisquen d’un estudi concret dels factors que hi intervenen en el seu 

entorn.  

 

AVALUACIÓ: 

 

a. Projecte empresarial 80%  

b. Activitats escrites i orals 20%. La participació i el paper actiu de l’alumnat en el 

procés d’aprenentatge estaran inclosos a través de l’observació diària. 
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ORIENTACIÓ ACADÈMICA Modalitat de Batxillerat d’Humanitats i Ciències 

Socials. 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL .Carreres universitàries de la Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques 

.CFGS de la família professional de Comerç i 

Màrqueting i també Administració i Gestió. 

HORES SETMANALS 4h 
 



CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 2n BATXILLERAT

NOM: ANÀLISI MUSICAL II

        1.     Anàlisi d’obres musicals de manera auditiva i/o amb suport de partitura tenint en 

compte els següents continguts: 

Formals: 

• Edat Mitjana i Renaixement: Dependència de música i text. 

• Renaixement: Motet. Madrigal. Danses-Forma Binària. Forma Ternària. Rondó. Varia-

ció.  

• Barroc: Coral. Minuetto. Forma Rondó. Concerto. Òpera.

• Classicisme: Forma Sonata. Tema amb variacions. Quartet. Simfonia. 

• Romanticisme: Lied. Concerto. Simfonia. Òpera. 

• Pop-Rock: Forma binària. Forma Rondó 

Tímbrics:

• Edat Mitjana: Música vocal religiosa. Música vocal profana i música instrumental. 

• Renaixement: Dos estils-música vocal i música instrumental. El text sobre la música. 

Barroc: Orquestra barroca, nous instruments. Orgue. Clave. 

• Classicisme: Orquestra clàssica, nous instruments. Música simfònica-música de cam-

bra. Música sobre el text. 

• Romanticisme: Piano romàntic. Gran orquestra simfònica, nous instruments. Nou trac-

tament de la veu. 

• Segle XX: Orquestra de percussió. Instruments electrònics. Instruments no habituals: 

ètnics, sorolls, etc. 

Ritme, melodia, textura i harmonia en els estils estudiats: Edat Mitjana, Renaixement, Barroc, 

Classicisme, Romanticisme, Nacionalisme, Impressionisme, segle XX 

        2.     Reconèixer las diferències i relacions entre obres de característiques o estils diver-

sos. 

        3.      Comentar l’audició d’una obra, oralment i per escrit, pertanyent a qualsevol dels es-

tils estudiats utilitzant una terminologia adequada. 
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METODOLOGIA: 

Assignatura de continuïtat d’Anàlisi Musical I, que consolida els continguts apresos anterior-

ment i aprofundeix en noves estructures musicals. Aquesta assignatura tampoc utilitza llibre 

de text. El material està preparat pel professorat i l’alumnat pot consultar-lo en la plataforma 

virtual Aules. La metodologia és fonamentalment pràctica. En unes poques sessions es treba-

llen (mitjançant vídeos, powerpoints i esquemes...) els continguts marcats en la programació. 

No obstant la majoria de les classes són pràctiques, ja que la utilització dels  instruments de 

l’aula (ukeleles, guitarres, baixos elèctrics, xilòfons, metal·lòfons, carillons i xicoteta percussió)

i la veu ens ajuden a consolidar i interioritzar els continguts amb la realització d’instrumentaci-

ons que poden aprofitar-se per a fer audicions públiques o gravacions.

AVALUACIÓ:

L’avaluació té molt en compte la implicació de l’alumnat en els activitats de classe i la seua 

evolució en la pràctica instrumental (observació per part del professorat), l’adquisició  dels co-

neixements marcats en les unitats didàctiques (mitjançant proves orals, escrites o treballs d’in-

vestigació), el respecte a l’assignatura, a les opinions dels companys i la  cura dels instru-

ments de l’aula.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA Encara que encaixa perfectament en qualsevol tipus d’estudi, 

preferentment està recomanat a aquells i aquelles que vullguen

cursar batxillerat artístic o humanístic. Tot i això pot resultar 

interessant a qui vullga aprofundir en el fet musical després 

d’haver cursat els cursos obligatoris en l’ESO. 

ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL

Qualsevol professió que requerisca una especial sensibilitat 

artística i/o humana, però en especial aquelles relacionades 

amb el món musical (creació i/o interpretació musical, construc-

ció d’instruments, mestre o professor de música, investigació, 

el món de la comunicació i tecnologia musical...) 
HORES SETMANALS 3
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DEPARTAMENT: Castellano OPTATIVA: Artes escénicas 

CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 2º Bachiller

NOM: Artes Escénicas 

CONTINGUTS:

1. Las artes escénicas. Su contexto histórico

2. Historia de las artes escénicas. 

3. La expresión y la comunicación escénica.

4. La interpretación en las artes escénicas.

5. Escenografía y espacios escénicos. 

6- El espectáculo escénico: características.

7- Producción escénica: escenografía y espacios escénicos.

METODOLOGIA:

En la práctica diaria de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Criterio Teórico-Explicativo: Basado en estrategias de explicación. los propios alumnos, bien entregados

previamente como material de clase, por el profesor. 

- Criterio Activo: Los contenidos más teóricos de los que hablábamos antes, que forzosamente soportarán 
una mayor información oral y/o magistral por parte del profesor (teorías, nombres, tesis sobre el teatro en 
general, algo de historia de la escena y de las artes escénicas), deberán ser también informados e 
iluminados con ejercicios prácticos si es posible, con imágenes audiovisuales, fotografías y grabaciones, 
películas, análisis de textos, programas de obras de teatro o ballet realizados en teatros al alcance de los 
alumnos, o en años anteriores a partir de colecciones existentes, entrevistas a actores, bailarines, 
cantantes, etc., exposiciones de los propios alumnos, reportajes de televisión, prensa, etc., trabajo de 
investigación a través de libros, búsqueda a través de internet, películas, prensa y críticas, revistas 
especializadas y sobre todo, en su caso, si fuera posible, con asistencia a espectáculos, visitas, etc.
En definitiva, en nuestra asignatura no habrá, probablemente, ninguna clase a lo largo del curso, en que no
se siga un criterio metodológico ecléctico, en el que llevarán el protagonismo la actividad y la aplicación y 
la indagación de ideas relacionadas con las Artes Escénicas.



AVALUACIÓ

1- Los contenidos de carácter práctico (80%) 

- Trabajo en el aula: ejercicios de dramatización, improvisaciones, ejercicios de proyección de voz, creación de

personajes, trabajo en equipo,…

- Realizará comentarios crítico teatrales de escenas u obras completas. 

- Recogerá las explicaciones de los compañeros y de la profesora en un cuaderno de apuntes sobre la historia

del teatro, los términos teatrales, técnicas interpretativas...es decir, sobre los contenidos teóricos. 

2- Los contenidos de carácter teórico (20%) 

– Controles escritos, trabajos de investigación, exposiciones,…

ORIENTACIÓ ACADÈMICA Cualquiera tanto en el ámbito científico como humanístico.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Cualquiera.

HORES SETMANALS 4 horas semanales.

ALTRES Su estudio mejora las capacidades del estudiante que la cursa, potenciando

su  creatividad,  su  capacidad  de  tomar  decisiones  de  manera  global,

desarrollando áreas de pensamiento diferentes a las puramente racionales y

mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles. 
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DEPARTAMENT: FRANCÈS OPTATIVA: FRANCÉS SEGONA LLENGUA EXTRANGERA 

CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO, 1BATX, 2BATX 

NOM: FRANCÈS SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 

CONTINGUTS: 

Els continguts de cadascun dels cursos estan organitzats de la manera següent:  
Bloc 1: Comprensió de textos orals  

-Estratègies de comprensió oral.  
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics  
- Funcions comunicatives.  
- Lèxic, expressions i modismes d'ús freqüent (recepció).  

 
Bloc 2: Producció de textos orals: expressió i interacció.  

- Estratègies de producció i interacció oral.  
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics.  
- Funcions comunicatives.  
- Lèxic, expressions i modismes d'ús freqüent (producció).  

 
Bloc 3 : Comprensió de textos escrits  

-Estratègies de comprensió oral.  
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics  
- Funcions comunicatives.  
- Lèxic, expressions i modismes d'ús freqüent (recepció).  

 
Bloc 4: Producció de textos escrits: expressió i interacció.  

- Estratègies de producció i interacció oral.  
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics.  
- Funcions comunicatives.  
- Lèxic, expressions i modismes d'ús freqüent (producció).  

 
Bloc 5: Elements transversals  

- Cerca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals.  
- Comunicació: ús de les eines TIC.  
- Treball cooperatiu.  
- Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
- Assumpció de diferents 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 cooperatius.  
- Ús del vocabulari específic de l'assignatura.  
- Concepción de l'ús del llenguatge com a eina per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi  
aprenentatge.  
- Llengua i comunicació. Metallenguatge.  
- Llenguatge d'aula.  
- Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 
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METODOLOGIA: 

 
El departament planteja una metodologia activa i participativa, en la qual s'utilitza una diversa tipologia 
d'activitats (d'introducció-motivació, de coneixements previs, de desenvolupament –de consolidació, 
funcionals o d'extrapolació, d'investigació–, de reforç, de recuperació, d'ampliació/aprofundiment, globals 
o finals). El nostre enfocament metodològic s'ajustarà als següents paràmetres:  
 

1- Disseny d'activitats d'aprenentatge integrades que permeten als alumnes avançar cap als 
resultats d'aprenentatge de més d'una competència al mateix temps.  

2- L'acció docent promou que els alumnes siguin capaços d'aplicar els aprenentatges en una 
diversitat de contextos.  

3- Foment de la reflexió i investigació, així com la realització de tasques que suposen un repte i 
desafiament intel·lectual per als alumnes.  

4- Disseny de tasques i projectes que suposen l'ús significatiu de la lectura, escriptura, TIC i 
l'expressió oral mitjançant debats o presentacions orals.  

5- L'activitat de classe afavoreix el treball individual, el treball en equip i el treball cooperatiu.  
6- Organització dels continguts entorn de nuclis temàtics pròxims i significatius.  
7- Selecció de materials i recursos didàctics diversos, variats, interactius i accessibles, tant pel que 

fa al contingut com al suport. 
 

AVALUACIÓ 
El departament de francés avalua per competències, sent els criteris de qualificació els següents:  

 

PRIMER CICLE DE L'ESO:  

 

Competència lingüística: 60%  

Competència matemàtica i competències ´bàsiques en ciència i tecnologia: 5%  

Competència digital: 5%  

Aprendre a aprendre: 5%  

Competències socials i cíviques:10%  

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: 5%  

Consciència i expressions culturals: Elements transversals: 10%  

 

SEGON CICLE DE L’ESO  

Competència lingüística: 65%  

Competència matemàtica i competències ´bàsiques en ciència i tecnologia: 5%  

Competència digital: 5%  

Aprendre a aprendre: 10%  

Competències socials i cíviques:5%  

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: 5%  

Consciència i expressions culturals: Elements transversals: 5% 

 

BATXILLERAT 

Competència lingüística: 65%  

Competència matemàtica i competències ´bàsiques en ciència i tecnologia: 5%  

Competència digital: 5%  

Aprendre a aprendre: 5%  
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Competències socials i cíviques:5%  

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: 10%  

Consciència i expressions culturals: Elements transversals: 5% 

 

 

 ORIENTACIÓ ACADÈMICA Totes 

 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Totes 

 HORES SETMANALS 1ESO, 2ESO y 3ESO dues hores. 4ESO y 1BATX tres hores. 2BAT quatre 
hores 

ALTRES Assignatura que amplia la formació plurilingüe de l’alumnat del nostre 
centre, permitint  obrir les seues futures expectatives laborals. 

 



CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 2n Batxillerat

NOM: Geologia

CONTINGUTS:

L’estudi d’esta matèria ha d’aportar als alumnes una perspectiva temporal dels profunds canvis que han
afectat la Terra i els éssers vius que l’han poblat, una formació sobre els riscos geològics, les seues causes i
les seues importants conseqüències per a la humanitat i un coneixement dels recursos disponibles i de la
sostenibilitat del planeta. S’estudiaran en esta assignatura les teories geològiques més destacades, els
minerals i les roques i les seues aplicacions, els processos de formació del relleu i les deformacions
tectòniques, la interpretació de mapes topogràfics i de mapes i talls geològics, el temps geològic, l’anàlisi
de distintes formacions litològiques, la història de la Terra i la manera en què es reconstruïx. El
desenrotllament d’esta disciplina també ha de procurar l’adquisició de les habilitats pròpies de la
investigació científica i de la comprensió de la naturalesa de la ciència i de les seues relacions amb la
societat, la tècnica i el medi ambient per a analitzar problemes i plantejar solucions.

● Bloc 1: El planeta Terra i el seu estudi
● Bloc 2: Minerals, els components de les roques
● Bloc 3: Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques
● Bloc 4: La tectònica de plaques, una teoria global
● Bloc 5: Processos geològics externs
● Bloc 6: Temps geològic i geologia històrica
● Bloc 7: Riscos geològics
● Bloc 8: Recursos minerals, energètics i aigües subterrànies
● Bloc 9: Geologia d’Espanya i de la Comunitat Valenciana
● Bloc 10: Metodologia científica i geologia de camp

METODOLOGIA:

La metodologia té un enfocament integrador, contribuïx eficaçment a l’adquisició de la pràctica totalitat de
les competències clau, i aporta nombrosos i variats contextos d’aplicació dels coneixements científics.

Es plantegen treballs d’investigació, activitats experimentals, resolució de problemes, activitats
d’interacció comunicativa i argumentació, etc., per tal de proporcionar una formació més completa i
afavorir l’atenció a la diversitat d’estudiants amb interessos, ritmes i estils cognitius distints. La matèria es
presta a un enfocament metodològic de treball cooperatiu que necessitarà la mobilització de totes les
competències clau per a la realització de productes o la consecució dels objectius proposats.
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AVALUACIÓ
● 90% proves escrites o oral  i projectes d´investigació  fent mitjana al la realització

d´exercicis pràctics.
■ Mapes topogràfics i geològics
■ Reconeixement de minerals
■ Reconeixement de roques sedimentàries, metamorfiques i

magmàtiques

● 10% el saber ser.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA Assignatura de Modalitat i examinable en les PAU tant per Batxillerat
científic del tecnologic i  el Ciències de la salut

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Estudio de geologia, ingenerias y medio ambiente. Industria de
´energies renovables. Obres civils y públiques. Planificació del
territorio y protecció ambiental. Prevenció riscos .

HORES SETMANALS 4 horas

Pàgina 2 de 2



 

Pàgina 1 de 1 

 

CURS A QUÈ ESTÀ ADREÇADA: 2n DE BATXILLERAT 

NOM: PSICOLOGIA 

CONTINGUTS: 

 

La conducta humana és sovint impredictible i inexplicable. La psicologia intenta comprendre-la, és 
a dir, identificar les causes dels nostres actes amb la finalitat de modificar-los, si és convenient 
per al nostre benestar. 

 

Entre els contingut hi ha: La conducta animal i humana. La percepció. L’aprenentatge. La 
intel·ligència i la memòria. Les emocions i la vida afectiva. La personalitat. Les etapes de 
desenvolupament intel·lectual i afectiu. La socialització i l’educació. 

 

METODOLOGIA: 
 

L’assignatura combina l’explicació de continguts amb pràctiques de relaxació i autoestima, 
dinàmiques de grup, de presentació, de resolució de conflictes, de comunicació, de distensió, 
d’autoconeixement, de cooperació, lectures de fragments de llibres i revistes, reflexió sobre 
documents audiovisuals, treballs d’investigació i exposicions. 
 

AVALUACIÓ 
 

Serà contínua i integradora, de forma que es tinga present la resposta diària de l’alumnat. Es 
realitzaran, a més, proves de control de coneixements per a comprovar l’assimilació dels 
continguts, així com proves psicotècniques per entendre com s’avalua el QI (quocient intel·lectual). 

 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA TOTES 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL TOTES 

HORES SETMANALS 4 
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CURS AL QUE ESTÀ ADREÇADA: 2n BATXILLER 

NOM: Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II) 

CONTINGUTS: 

 

• Al principi del curs treballarem el primer bloc de Programació, a on es treballarà el disseny de 
diagrames per a problemes de complexitat mitjana per mitjà de l’ús de metodologies d’anàlisi i 
disseny, i s'aprendrà a resoldre aquests problemes per mitjà de la definició i aplicació d'algoritmes i 
finalment es crearan aplicacions de complexitat mitjana en el llenguatge de programació Python. 

• A continuació en el segon bloc de Publicació i difusió de continguts, a on s’utilitzant les ferramentes 

de la web per al desenrotllament de treballs cooperatius, planificant el projecte, seleccionant 

informació, compartint coneixements i enllaços a continguts digitals, debatent arguments i produint 

continguts de forma cooperativa. 

• Finalment en el tercer bloc de Seguretat, per tal de alumnat puga analitzar la importància que la 

seguretat de la informació té en la societat del coneixement valorant les repercussions de tipus 

econòmic, social o personal i adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la 

protecció de la informació i la de l'individu en les interaccions en Internet i en la gestió de recursos 

i aplicacions locals. 

METODOLOGIA: 

• S'utilitzarà una metodologia en la qual interactuen tots els membres de l'aula afavorint el treball 
en equip, la professora serà la dinamitzadora de l'aprenentatge. 

 L'alumnat ha de ser capaç de resoldre les situacions plantejades a l'aula, les activitats i les tasques 
propostes, la professora farà de guia per tal que l'alumnat puga progressar en el seu 
aprenentatge. 

 Les activitats proposades estan contextualitzades i amb un sentit, sabent l'alumnat en tot 
moment que va a aprendre i per a que.  

 S'oferiran tasques i activitats variades que responguen a diferents nivells d'aprenentatge i 
intel·ligències i utilitzant diferents agrupaments però sense oblidar el treball individual. 

 L’alumne, en lloc de reproduir el coneixement, l’ha de poder crear, integrar i aplicar en situacions 
noves.  

 També ha de ser cada vegada més capaç d’aprendre autònomament, la qual cosa implica 
incorporar l’avaluació al llarg del procés amb finalitat reguladora. 

 

AVALUACIÓ: 

• El professorat avaluarà, no només els processos d'aprenentatge dels alumnes, en relació amb 
l'assoliment dels objectius educatius del currículum. 

 S'utilitzaran diferents instruments d’avaluació, que ajudaran a qualificar l’aprenentatge de 

l’alumnat i amb els que es qualificaran les competències clau associades als criteris d’avaluació 

dels continguts. 

 Cada instrument d’avaluació tindrà un pes en la nota final de cada trimestre. 

o En cas de fer proves objectives aquestes no suposaran més d’un 40% de la nota final del 

trimestre. 

o El Registre d’observació directa i diària del progrés de l'alumnat implicarà un 10% de la 

nota final del trimestre. 

 Es realitzarà un procediment de recuperació ordinari per cada trimestre, a on els alumnes haurà 

de recuperar les pràctiques, treballs, proves, etc. que s’han fet al llarg del trimestre. En el cas de 
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copiar en una prova objectiva o plagiar una activitat l’alumnat obtindrà una qualificació de 0 en 

la prova o activitat. 

 En la convocatòria extraordinària  es podrà recuperar mitjançant una prova, una exposició oral 

i/o una proposta d’activitats pràctiques. El professorat explicarà prèviament com recuperar els 

continguts no assolits.   

 Dins de les programacions d’aula s'inclouen activitats de recolzament i d’ampliació segons les 

seues necessitats. 

• L’alumnat que tingui pendent la assignatura, el professorat li realitzarà un pla individualitzat de 
reforç, fent seguiment i avaluació.    

 

 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA Totes 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Totes 

HORES SETMANALS 2n BATX tres hores. 

 


