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PROGRAMACIÓ D’ENSENYAMENTS INICIALS I  
CENTRES: CEPA SUD i AULA FELANITX 

 
 

ACLARIMENT  
 
La programació docent sol·licitada per part de Conselleria d’Educació i Universitat atén a             
un índex que s’adiu a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).  

 
 

1- ADEQUACIÓ I SEQÜENCIACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DE LES ÀREES,          
MATÈRIES O ÀMBITS. 

 
Pel que fa a ensenyaments inicials, els objectius aplicats són els que estableix el              
currículum d’ensenyaments inicials (Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen             
l’organització, el funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la formació            
bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears. BOIB núm. 70, 09-05-2015), els               
quals reproduïm tot seguit. 
 
 
Objectius  
 
1- Comprendre i expressar-se oralment de forma adequada en els diferents contexts de             
l’activitat social i cultural. 
 
2- Adquirir habilitat lectora i d’escriptura en català. 
 
3- Comprendre la informació essencial en missatges orals i escrits d’origen divers. 
 
4- Emprar la llengua per relacionar-se i expressar oralment sentiments, opinions i sabers             
amb correcció. 
 
5- Adquirir competències comunicatives que permetin familiaritzar-se i interpretar         
documents de caràcter administratiu o d’ús corrent.  
 
6- Usar els mitjans de comunicació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions              
diferents.  
 
7- Desenvolupar hàbits de lectura que permetin emprar la lectura com a font de plaer.  
 
8- Utilitzar el coneixement matemàtic per comprendre, valorar i produir informacions sobre            
fets i situacions de la vida quotidiana i reconèixer-ne el caràcter instrumental per a altres               
camps de coneixement.  
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9- Reconèixer situacions del medi habitual que requereixen operacions elementals de           
càlcul per se compreses o tractades, i formular-les mitjançant formes senzilles d’expressió            
matemàtica. 
10- Conèixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques. 
 
11- Identificar formes geomètriques de l’entorn natural i cultural, utilitzant el coneixement            
dels seus elements per descriure la realitat.  
 
12- Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzant-ne            
l’organització, les característiques i les interaccions.  
 
13- Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i problemes relacionats amb elements           
significatius de l’entorn.  
 
14- Conèixer les principals funcions del cos humà i la importància dels hàbits saludables.  
 
15- Participar en activitats de grup, adoptant un comportament responsable, constructiu i            
solidari i respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.  
 
16- Reconèixer i apreciar la pertinença a grups socials i culturals amb característiques             
pròpies, valorant les diferències amb altres grups i la necessitat de respectar els drets              
humans. 
 
17- Provar en produccions pròpies les possibilitats que adopten les formes, les textures i              
els colors.  
 
18- Conèixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi i            
d’altres pobles.  
 
19- Fer produccions artístiques de forma cooperativa, assumint diferents funcions i           
col·laborant en la resolució dels problemes que es presentin per aconseguir un producte             
acabat satisfactori.  
 
20- Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.  
 
 

2- INDICADORS D’ASSOLIMENT DE CADASCUN DELS OBJECTIUS PLANTEJATS 
 
Al final de cada trimestre o període docent segons el tipus d’ensenyament, cada             
professor/a farà una anàlisi de les metodologies d’aprenentatge aplicades i en deixarà un             
registre que figurarà a la memòria del departament.  
 
Al pla de seguiment i avaluació hi figuren les pautes per analitzar els resultats acadèmics               
de cada matèria i grup.   
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3- SEQÜÈNCIA DELS CONTINGUTS AL LLARG DE CADA CURS 
 
Els continguts del curs són els que s’estableixen al currículum d’ensenyaments inicials            
(Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen l’organització, el funcionament i els               
currículums dels ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a              
les Illes Balears. BOIB núm. 70, 09-05-2015). 
Tot seguit n’oferim la seqüenciació.  
 
Mesos Coneixement del 

medi natural, social 
y cultural 

Educació artística Llengua catalana i 
literatura 

Matemàtiques 

Octubre L’entorn i la seva 
conservació 

Observació 
plàstica 

Escoltar, parlar i 
conversar 

Nombres i 
operacions 

Novembre La diversitat dels 
essers vius 

   

Desembre La salut i el 
personal 

 Llegir i escriure La mesura 

Gener  Expressió i creació 
plàstica 

  

Febrer Persones, cultura i 
organització social 

 Educació literaria i 
vocabulari 

Geometria 

Març Canvis en el temps    
Abril Materia i energia Audició Coneixement de lar 

llengua 
Atzar i probabilitat 

Maig Objectes i 
màquines 
tecnològiques 

   

 

4. MÈTODES PEDAGÒGICS 
 
La metodologia que s’adiu al perfil d’alumnat d’aquest tipus de formació s’estableix 
seguint els següents criteris:  
El col.lectiu de persones adultes és molt heterogeni, això fa que els plantejaments han 
d’esser oberts, flexibles i diversificats. 
La persona adulta ha de tenir referències generals i ha de poder relacionar uns continguts 
amb els altres. 
La participació continua dins l’aula és imprescindible en aquest primer nivell. És important 
que tots els membres se sentin part del grup. 

5. DISTRIBUCIÓ ESPAI-TEMPS 
 
ESPAI 
 
Espai d’ús principal:  
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L’espai a utilitzar per dur a terme la tasca docent serà l’aula situada a l’Institut de Campos                 
(IES Damià Huguet) i a l’Institut de Felanitx (IES Felanitx). Ambdós espais disposen, a              
grans trets, del següent equipament:  
 

Pissarra de guix.  
Pissarra digital. 
Ordinador amb connexió a Internet.  
Taules i cadires per als alumnes i el mestre/a.  

Espai complementari:  
 
Per dur a terme activitats més específiques també es farà ús de les instal·lacions que               
disposen ambdós Instituts:  

Gimnàs. 
 

Sala d’informàtica. 
 

Saló d’actes. 
 

Espais exteriors (patis d’esbarjo, pistes esportives…). 
 
 
D’altra banda, també s’utilitzaran i aprofitaran els espais del poble per dur a terme              
diverses activitats. A mode d’exemple, se citen els següents:  
 

Biblioteca. 
 

Serveis Socials. 
 

Serveis Sanitaris (PAC). 
 

Altres: indrets d’interès cultural (monuments, museus…). 
 
La finalitat de l’ús i aprofitament dels espais i recursos del que disposa el poble (Campos i                 
Felanitx) és treballar per ser una escola oberta a l’entorn i a la comunitat. Una relació que                 
ha de ser bidireccional (de l’escola cap a la comunitat i a l'inrevés). Per aquest motiu                
també es duran a terme activitats de caire cultural i/o formatiu (de forma puntual) per ser                
també un centre dinamitzador en la vida de cada un dels dos pobles esmentats.  
 
TEMPS 
 
La distribució del temps es planificarà seguint, a grans trets, els següents criteris:  
 

Combinar activitats de diferent naturalesa: de concentració, memorístiques, de 
raonament, expressives, manipulatives...  
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Realitzar diferents agrupaments: treball individual, en parella, en petit grup, en gran 

grup… 
Alternar activitats dinàmiques amb d’altres més tranquil·les.  

 
Per tal de respectar i sent conscients de la importància d’un ensenyament globalitzat i              
integral, proposam treballar una sèrie de blocs temàtics de forma globalitzadora,           
significativa i funcional. Això implica que en cada bloc es treballaran de forma             
interrelacionada aspectes de les 4 àrees:  
 

Coneixement del medi natural, social i cultural. 
Llengua catalana i literatura. 
Matemàtiques. 
Educació artística. 

 
La temporalització de les següents unitats d’aprenentatge (UA) serà la següent: 
 
Primer trimestre:  
 
PRESENTACIÓ 
 
LA FAMÍLIA 
 
LA CASA 
 
Segon trimestre 
 
EL TEMPS 
 
SALUT I COS HUMÀ 
 
L’HOSPITAL I SERVEIS DE SALUT 
 
 
Tercer trimestre 
 
AJUNTAMENT 
 
SERVEIS SOCIALS  
 
La temporalització (nombre de sessions) de cada una de les unitats d’aprenentatge            
recollides al currículum d’ensenyaments inicials 
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Àrea UA 
1 

UA 
2 

UA 
3 

UA 
4 

UA 
5 

UA 
6 

UA 
7 

Tot
al 

Coneixement del medi natural, 
social i cultural 

        

Educació artística    - - - -  
Llengua catalana i literatura     - - -  

Matemàtiques     - - -  
 
 

6. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ I REFORÇ  
 
Per tal d’atendre a la diversitat es realitzaran activitats de reforç i ampliació. D’aquesta              
manera donam resposta a les diferents necessitats educatives. Les tasques de reforç van             
adreçades a fer que l’alumne assoleixi una mínima competència de l’àrea treballada            
mentre que, les d’ampliació, persegueixen ser una ampliació d’aquesta. Amb aquest           
procedir s’intenta que l’educació s’adeqüï a les necessitats individuals de l’alumnat i a les              
particularitats i capacitats de cada subjecte.  
 
Les activitats d’aquesta naturalesa són l’elaboració pròpia i/o extretes de llibres de text,             
quaderns de treball, etc... 

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ 
 
Criteris d’avaluació 
 
 
1- Reconèixer algunes manifestacions culturals presents en l’entorn, valorant-ne la          
diversitat i la riquesa, com ara diferents estils musicals del passat i del present.  
 
2- Descriure les característiques d’elements presents en l’entorn i les sensacions que les             
obres artístiques provoquen. 
 
3- Utilitzar tècniques i materials adequats al producte artístic que es pretén aconseguir. 
 
4- Valorar la capacitat d’interpretació i d’expressió, les aportacions personals sobre           
manifestacions artístiques, així com el grau de coneixement, interès i respecte per            
aquestes.  
 
5- Ordenar i descriure els canvis en el temps d’alguns aspectes rellevants de la vida               
familiar i de l’entorn pròxim, emprant mètodes senzills d’observació. localització i ús de             
fonts.  
 
6- Ubicar en un mapa de les Illes Balears les diferents poblacions.  
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7- Ubicar en un mapa les principals ciutats, les províncies i les comunitats autònomes de               
l’Estat Espanyol.  
 
8- Reconèixer i explicar, recollint dades, les relacions entre alguns factors del medi físic              
(relleu, terra, clima, vegetació) i les formes de vida i les actuacions de les persones,               
valorant l’adopció d’actituds de respecte per l’equilibri ecològic.  
 
9- Reconèixer i classificar, amb criteris elementals, els animals i les plantes més rellevants              
de l’entorn. 
 
10- Posar exemples associats a la higiene, l’alimentació equilibrada, l’exercici físic i el             
descans com a formes de mantenir la salut, el benestar i el bon funcionament del cos.  
 
11- Identificar, a partir d’exemples de la vida diària, alguns dels principals usos que les               
persones fan dels recursos naturals i assenyalar-ne els avantatges i els inconvenients.  
 
12- Emprar estratègies personals de càlcul mental en càlculs relatius a la suma, la resta,               
la multiplicació i la divisió.  
 
13- Reconèixer en l’entorn immediat objectes i espais amb formes rectangulars,           
triangulars, circulars, cúbiques i esfèriques i classificar-los segons diferents criteris.  
 
14- Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats de mesura no convencionals i              
convencionals.  
 
15- Fer càlculs numèrics amb nombres naturals, emprant el coneixement del sistema de             
numeració decimal i les propietats de les operacions, en situacions de resolució de             
problemes.  
 
16- Fer interpretacions elementals de dades presentades en gràfics de barres. Formular i             
resoldre problemes senzills en els quals intervengui la lectura de gràfics.  
 
17- Obtenir informació puntual i descriure una representació espacial (croquis d’un           
itinerari, plànol d’una pista, etc.). prenent com a referència objectes familiars, i utilitzar les              
nocions bàsiques de moviments geomètrics, per descriure i comprendre situacions de la            
vida quotidiana i per valorar expressions artístiques.  
 
18- Mostrar interès per la lectura i per la producció pròpia o del grup de texts senzills en                  
prosa o en vers.  
 
19- Participar en les situacions de comunicació de l’aula, respectant les normes de             
l’intercanvi oral.  
 
20- Expressar-se de forma oral en diferents situacions comunicatives.  
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21- Comprendre el sentit global de texts senzills orals i escrits, identificant la informació              
més rellevant.  
 
22- Redactar texts senzills relacionats amb la pròpia experiència.  
 
23- Emprar estratègies per aprendre a aprendre, com ara fer preguntes adequades per             
obtenir informació o demanar aclariments, tècniques per usar diccionaris i recursos           
disponibles a les biblioteques.  
 
24- Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació, valorant la importància que té en               
les diferents formes d’expressió i mostrant interès i respecte envers altres realitats            
lingüístiques.  
 
Criteris de qualificació 
 
METODOLOGIA  
 

Tenint en compte l'heterogeneïtat del col·lectiu de persones adultes integrades dins           
aquests nivells, sobretot pel que fa als interessos, els plantejaments metodològics han de             
ser oberts, flexibles, diversificats i  individualitzats. 

Tot el procés educatiu es desenvoluparà partint de la perspectiva de l'experiència            
més propera a la persona adulta. La persona adulta ha de tenir referències generals i ha                
de poder relacionar uns continguts amb els altres. Per això, s'intentarà cercar activitats             
adreçades en situacions reals. 

La participació contínua de les persones adultes dins l'aula és imprescindible en            
aquest nivell educatiu ja que permet una major formació individual i col·lectiva i li dona una                
seguretat i una major implicació en el procés educatiu: és important que tots els membres               
del grup participin i se sentit part del grup. 

S'ha d'atendre a la individualitat de l'alumnat i s'ha de tenir en compte que el procés                
d'aprenentatge de cada un d'ells és diferent. 

Finalment, s'ha de donar importància i sentit al treball de les persones adultes amb              
la finalitat de motivar-les a continuar i amb la certesa de què estan capacitades per               
superar amb èxit situacions noves. 
 
 
PROCEDIMENTS D´AVALUACIÓ 
  

Ja que l´avaluació té per objectiu la recollida d’informació sobre l'evolució del            
procés d'ensenyament/aprenentatge en el seu conjunt, s'intentarà que aquesta sigui un           
procés dinàmic i continu que permeti modificacions de la programació general, corregint            
desviacions i millorant el disseny inicial.  

Quant a l´avaluació del procés d'aprenentatge individual dels alumnes, s´empraran          
instruments que permetin detectar les mancances que vagin apareixent dins el procés            
d'aprenentatge de cadascun. Per això, al llarg del curs, aproximadament cada mes, es             
realitzaran proves de progrés per avaluar en quin moment del seu aprenentatge es troba              
cada alumne. També es valorarà molt l'assistència a classe i els treballs realitzats. 

11 



 

Els alumnes dels ensenyaments inicials promocionaran cap a un nivell superior si            
superen els criteris d'avaluació descrits. 
 

8. ELEMENTS TRANSVERSALS TRACTATS 

En el guió de la programació docent facilitat, s’indica que s’anotin els elements 
transversals tractats. Aquest punt no està reflectit en el currículum d’EI (BOIB Núm. 70; 9 
de maig de 2015). Per tant, només podem parlar de competències bàsiques. 
Competències bàsiques que es treballen de forma globalitzada mitjançant les diferents 
àrees que conformen Ensenyaments Inicials I. Són les següents:  
 

Competència en comunicació lingüística. 
Competència matemàtica. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 
Competència en el tractament de la informació i la comunicació digital. 
Competència social i ciutadana. 
Competència cultural i artística. 
Competència per aprendre a aprendre.  

9. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS QUE S’UTILITZARAN 
 
Els materials i recursos didàctics a utilitzar venen determinats tenint en compte els             
següents criteris:  
 

Alternar materials d’elaboració pròpia amb d’altres d’aliens (comercials).  
Combinar material de diferent naturalesa: en paper, digital, manipulatiu… 
Seleccionar material obert i flexible que permeti donar resposta a les necessitats            

formatives individuals de cada alumne. 
 
Aquests materials treballaran sempre aspectes de les quatre àrees pròpies d’aquest           
ensenyament:  
 

Coneixement del medi natural, social i cultural: 
Educació artística: 
Llengua catalana i literatura: 
Matemàtiques. 

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS EI 
 
Es proposa fer una sortida pel poble per conèixer els llocs més emblemàtics. A més, es                
farà una activitat de Nadal, una sortida per Pasqua (Felanitx i Campos) i l’entrega i               
berenar de diplomes a final de curs (juny) tant a Campos com a Felanitx.  
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11. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES         
COMPETÈNCIES CLAU  
 
El currículum dels ensenyaments inicials I organitza els continguts de forma global i             
integrada; d’aquesta manera s’assegura el desenvolupament de les competències         
bàsiques. Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progrés en            
l’adquisició.  
 

Contribució al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística: 
 

Contribueix a adquirir el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita,             
representació, interpretació, i comprensió de la realitat.  
 

 
Contribució al desenvolupament de la competència matemàtica 

 
Contribueix a adquirir l’habilitat per emprar i relacionar els nombres, les operacions            
bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, tant per             
produir i interpretar diferents tipus d’informació com per ampliar el coneixement           
sobre aspectes quantitatius espacials de la realitat, i per resoldre problemes           
relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.  

 
Contribució al desenvolupament de la competència en el coneixement i la           

interacció amb el món físic.  
 

Contribueix a adquirir l’habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els             
aspectes naturals com en eles generats per l’acció humana, de manera que es             
possibilita la comprensió d’esdeveniments, la predicció de conseqüències i         
l’activitat dirigida a la millora i la preservació de les condicions de vida pròpia, de               
les altres persones i de la resta dels éssers vius.  
 

Contribució al desenvolupament del tractament de la informació i la competència           
digital. 

 
Contribueix a adquirir habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar          
informació i per transformar-la en coneixement. 

 
Contribució al desenvolupament de la competència social i ciutadana. 

Contribueix a comprendre la realitat social en què vivim i a exercir la ciutadania              
democràtica en una societat plural, així com a comprometre’ns a millorar-la.           
Afavoreix coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar,         
posar-se en el lloc de l’altre i comprendre el seu punt de vista, prendre decisions,               
triar com comportar-se en determinades situacions, emprar el diàleg com a forma            
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de resoldre conflictes i responsabilitzar-se de les eleccions i les decisions           
adoptades.  

 
Contribució al desenvolupament de la competència cultural i artística 

 
Contribueix a desenvolupar tant les destreses per apreciar l’art i altres           
manifestacions culturals i gaudir-ne, com les relacionades amb la utilització de           
recursos que facilitin l’expressió artística per fer creacions pròpies.  

 
Contribució al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre. 

 
Contribueix a desenvolupar habilitats d’aprenentatge que afavoreixen la possibilitat         
d’aprendre de forma autònoma segons els propis objectius i necessitats, sent           
conscient de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals i físiques) i les           
estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com de la idea de competència           
personals, que redunda en la motivació, la confiança en un mateix i el gust per               
aprendre.  

 
Contribució al desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal. 

 
Contribueix a adquirir la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds             
personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el        
coneixement d’un mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control          
emocional, la capacitat de llegir, de calcular riscs i d’afrontar els problemes, així             
com la capacitat de retardar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre dels            
errors i d’assumir riscs.  

 

 

12. NIVELL II 

 

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA. 

UNITAT 
D'APRENEN

TATGE 

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

TEMPORALI
TZACIÓ 

MATERIALS 

1- Escoltar, 
parlar i 
conversar 

- Comprendre i expressar-se 
de manera oral de forma 
apropiada en diferents 
contextos, amb ordre i 
claredat, desenvolupant una 
actitud crítica cap els 

- Comprensió i producció 
de textos orals  en relació 
amb diferents 
situacions comunicatives. 
- Participació i cooperació 
en situacions 

- Participar en 
situacions de 
comunicació oral, 
respectant les 
normes que 
regeixen el seu 

Temporalitza
ció: tot el curs 
 
Materials: 
diferents tipus 
de textos 
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diferents tipus de missatges 
- Fer ús dels coneixements 
sobre la llengua i de les 
normes que la regeixen per 
parlar de forma adequada, 
coherent i correcte, i per 
comprendre textos orals. 
- Utilitzar la llengua, a nivell 
oral, per a relacionar-se i 
expressar-se de manera 
adequada en l'activitat social 
i cultural, adoptant una 
actitud respectuosa i de 
cooperació, , per prendre 
consciència dels propis 
sentiments i idees per 
controlar la pròpia conducta. 
- Usar els mitjans de 
comunicació social i les 
tecnologies de la informació i 
de la comunicació per a 
obtenir, interpretar i valorar 
informacions i opinions 
diferents.  
- Desenvolupar i refermar la 
utilització del llenguatge 
verbal oral. 
- Respectar la diversitat de 
llengües. 
- Reflexionar sobre els 
diferents usos socials de les 
llengües per a evitar els 
estereotips lingüístics que 
suposen judicis de valor i 
prejudicis classistes, racistes 
o sexistes. 

comunicatives de relació 
social especialment 
destinades a afavorir la 
convivència, amb 
valoració i respecte de 
les normes que regeixen 
la interacció oral. 
- Interès per expressar-se 
oralment amb 
pronunciació i entonació 
adequades. 
- Actitud crítica davant 
dels missatges que 
provenen dels mitjans de 
comunicació. 
Diferenciació entre 
informació i opinió. 

intercanvi. 
- Comprendre el 
sentit de textos 
orals, reconeixent 
les idees principals 
i identificant la 
diferència entre 
informació i opinió. 
- Expressar 
oralment 
coneixements i 
opinions de forma 
coherent. 
- Recollir 
informació de 
manera autònoma 
utilitzant les 
tecnologies de la 
informació i de la 
comunicació. 

(extrets de 
diaris, 
revistes, 
llibres de 
literatura 
popular, 
impresos, 
fulletons de 
propaganda, 
internet ...) 
per ser 
escoltats i 
treballats a 
nivell oral, 
registres trets 
dels mitjans 
de 
comunicació, 
audiovisuals, 
ordinadors 

2- Llegir i 
escriure 

- Comprendre i expressar-se 
de manera escrita de forma 
apropiada en diferents 
contextos, amb ordre i 
claredat, desenvolupant una 
actitud crítica cap els 
diferents tipus de missatges. 
- Fer ús dels coneixements 
sobre la llengua i de les 
normes que la regeixen per 
parlar de forma adequada, 
coherent i correcta, i per a 
comprendre textos escrits. 
- Utilitzar la llengua per 
relacionar-se i expressar-se 
de manera adequada en 
l’activitat social i cultural, 
adoptant una actitud 
respectuosa i de cooperació, 
per a prendre consciència 
dels propis sentiments i idees 
i per controlar la pròpia 
conducta. 

- Comprensió de la 
informació rellevant en 
textos diversos, com ara 
reglaments, notícies, 
fullets informatius o 
publicitaris, fragments 
literaris, etc. 
- Desenvolupament de 
l’autonomia lectora 
mitjançant l’adquisició 
d’estratègies bàsiques 
d’aprenentatge. 
- Integració de 
coneixements i 
d’informacions 
procedents de diferents 
suports amb especial 
atenció a les dades que 
es transmeten mitjançant 
gràfics, 
mapes, taules, esquemes 
i altres il·lustracions. 
- Utilització dirigida de les 

- Comprendre el 
sentit de textos 
escrits, reconeixent 
les idees principals 
i identificant la 
diferència entre 
informació i opinió. 
- Narrar, explicar, 
descriure, resumir i 
exposar opinions i 
informacions en 
textos escrits 
relacionats amb 
situacions 
quotidianes i 
escolars, de forma 
ordenada i 
adequada, 
relacionant els 
enunciats entre si, 
usant de forma 
habitual els 
procediments de 

Temporalitza
ció: tot el curs 
 
Materials: 
diferents tipus 
de textos 
(extrets de 
diaris, 
revistes, 
llibres de 
literatura 
popular, 
impresos, 
fulletons de 
propaganda, 
internet ...) 
per ser 
treballats a 
nivell escrit, 
llibres, 
enciclopèdies
, diccionaris, 
gràfics, 
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- Usar els mitjans de 
comunicació social i les 
tecnologies de la informació i 
de la comunicació per a 
obtenir, interpretar i valorar 
informacions i opinions 
diferents. 
- Llegir comprensivament 
diferents tipus de textos. 
- Saber extreure les idees 
fonamentals de textos 
d’origen divers. 
- Desenvolupar i refermar la 
utilització del llenguatge 
escrit. 
- Utilitzar de manera 
autònoma els recursos que 
ofereixen les biblioteques, 
incloses les virtuals. 
- Reflexionar sobre els 
diferents usos socials de les 
llengües per evitar els 
estereotips lingüístics que 
suposen judicis de valor i 
prejudicis classistes, racistes 
o sexistes. 
racistes o sexistes. 
  
 
 

tecnologies de la 
informació i de la 
comunicació per a la 
localització, selecció i 
organització d’informació 
i per obtenir models per a 
la composició escrita. 
- Interès per la cura i la 
presentació dels textos 
escrits i respecte per la 
norma ortogràfica. 
- Desenvolupament de 
l’autonomia lectora, de la 
capacitat d’elecció de 
temes i textos i de 
l’expressió de 
preferències personals. 
- Ús cada vegada més 
autònom dels recursos 
disponibles en les 
biblioteques, incloses les 
virtuals. 
- Utilització de materials 
de referència, com ara 
enciclopèdies i 
diccionaris. 
- Utilització 
progressivament 
autònoma de programes 
informàtics de 
processament de text. 

planificació i revisió 
dels textos, així 
com de les normes 
gramaticals i 
ortogràfiques i 
tenint cura dels 
aspectes formals 
tant en suport 
paper com digital. 
-  Recollir 
informació de 
manera autònoma, 
utilitzant tant fonts 
d’origen 
bibliogràfic com de 
les tecnologies de 
la informació i de la 
comunicació. 
 

mapes, 
taules, 
esquemes. 
També 
s'utilitzaran 
els 
ordinadors 
per fer 
diferents 
activitats 
didàctiques 
relacionades 
amb aquesta 
unitat 
d'aprenentatg
e. 

3- Educació 
literària 

- Fer ús dels coneixements 
sobre la llengua i de les 
normes que la regeixen 
per a comprendre textos 
escrits. 
- Llegir comprensivament 
diferents tipus de textos. 
- Saber extreure les idees 
fonamentals de textos 
d’origen divers. 
- Desenvolupar i refermar la 
utilització del llenguatge 
escrit. 
- Utilitzar de manera 
autònoma els recursos que 
ofereixen les biblioteques, 
incloses les virtuals. 
- Respectar la diversitat de 
llengües. 

- Lectura guiada de 
diferents textos narratius, 
adaptacions clàssiques o 
literatura actual en 
diferents suports. 
- Valoració i estimació del 
text literari com a vehicle 
de comunicació, font de 
coneixement d’altres 
mons, temps i cultures i 
gaudi personal. 
- Dramatització i lectura 
dramatitzada d’una 
selecció de textos 
literaris. 

- Comprendre el 
sentit de textos 
escrits, reconeixent 
les idees principals. 
- Reconèixer les 
característiques 
essencials de 
gèneres literaris, 
com ara 
la narrativa i la 
poesia. 
- Valorar i apreciar 
la lectura de 
diferents textos 
literaris com a mitjà 
de gaudi i 
coneixement. 
- Recollir 
informació de 
manera autònoma, 
utilitzant tant fonts 
d’origen bibliogràfic 
com de les 
tecnologies de la 
informació i de la 
comunicació.. 

Tot el curs 
 
Materials: 
diferents tipus 
de textos i 
llibres 

4- - Comprendre i expressar-se - Comparació i - Comprendre el Temporalitza
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Coneixement 
de la llengua  

de manera escrita de forma 
apropiada en diferents 
contextos, amb ordre i 
claredat. cap els diferents 
tipus de missatges. 
- Fer ús dels coneixements 
sobre la llengua i de les 
normes que la regeixen per 
escriure de forma adequada, 
coherent i correcta, i per a 
comprendre textos escrits. 
- Desenvolupar i refermar la 
utilització del llenguatge 
escrit. 
- Respectar la diversitat de 
llengües. 
- Reflexionar sobre els 
diferents usos socials de les 
llengües per evitar els 
estereotips lingüístics que 
suposen judicis de valor i 
prejudicis classistes, racistes 
o sexistes. 
 

transformació d’enunciats 
mitjançant inserció, 
supressió, canvi d’ordre, 
segmentació i 
recomposició, per jutjar 
sobre la gramaticalitat 
dels resultats i facilitar el 
desenvolupament dels 
conceptes lingüístics i del 
metallenguatge. 
- Coneixements de les 
normes ortogràfiques, 
apreciant el seu valor 
social i la necessitat de 
cenyir-s’hi. 
- Reflexió, ús i definició 
intuïtiva de la 
terminologia següent en 
les activitats de producció 
i interpretació: 
denominació dels textos 
treballats; nom, gènere, 
nombre, composició i 
derivació; pronom, 
adjectiu, verb, adverbi, 
etc.; constituents 
fonamentals de l’oració, 
subjecte i predicat. 
- Exploració i reflexió 
sobre les possibilitats de 
l’ús de diversos enllaços 
entre oracions, en relació 
amb la composició de 
textos. Respecte a la 
diversitat de llengües. 
 

sentit de textos 
escrits. 
- Narrar, explicar, 
descriure, resumir i 
exposar opinions i 
informacions en 
textos escrits 
relacionats amb 
situacions 
quotidianes i 
escolars, de forma 
ordenada i 
adequada, 
relacionant els 
enunciats entre si, 
usant de forma 
habitual els 
procediments de 
planificació i revisió 
dels textos, així 
com de les normes 
gramaticals i 
ortogràfiques i 
tenint cura dels 
aspectes formals 
tant en suport 
paper com digital. 
- Identificar els 
canvis que es 
produeixen en les 
paraules, enunciats 
i textos 
en realitzar 
segmentacions, 
canvis en l’ordre, 
supressions i 
insercions que 
facilitin a l’alumnat 
l’apropiació de la 
llengua. 
- Comprendre i 
utilitzar la 
terminologia 
gramatical i 
lingüística bàsica 
en les activitats de 
producció i 
comprensió de 
textos. 

ció: tot el curs 
 
Materials: 
fotocòpies 
d'exercicis, 
quadernets 
d'ortografia i 
de gramàtica. 
També 
s'utilitzaran 
els 
ordinadors 
per fer 
diferents 
activitats 
didàctiques 
relacionades 
amb aquesta 
unitat 
d'aprenentatg
e. 

 
 
LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 
 

UNITAT 
D'APRENEN

TATGE 

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

TEMPORALI
TZACIÓ 

MATERIALS 

1- Escoltar, 
parlar i 

- Manifestar una actitud 
receptiva i de confiança en la 

- Audició i comprensió de 
missatges senzills 

- Valorar la llengua 
estrangera com a 

Tot el curs 
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conversar pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’ús de la 
llengua estrangera. 
- Utilitzar els coneixements i 
les experiències prèvies amb 
altres llengües per a una 
adquisició més ràpida, eficaç 
i autònoma de la llengua 
estrangera. 
- Escoltar i comprendre 
missatges en interaccions 
verbals senzilles. 
- Expressar-se i interactuar 
oralment en situacions 
senzilles i habituals que 
tinguin un contingut i 
desenvolupament coneguts, 
utilitzant procediments 
verbals i no verbals i 
adoptant una actitud 
respectuosa i de cooperació. 
- Valorar l’adquisició d’altres 
llengües com a mitjà de 
comunicació i 
d’informació entre persones i 
cultures diverses. 

procedents de diferents 
suports. Interacció oral en 
situacions reals o 
simulades a través de 
respostes verbals i no 
verbals.  
-Producció de textos 
orals coneguts 
prèviament mitjançant la 
participació activa en 
rutines. 
- Desenvolupament 
d’estratègies bàsiques 
que donin suport a la 
comprensió i l’expressió 
orals. Valoració de la 
llengua estrangera com 
instrument per 
comunicar-se. 
 

instrument de 
comunicació i 
mostrar curiositat i 
interès cap a les 
persones que la 
parlen. 
- Participar en 
interaccions orals 
sobre temes 
coneguts en 
situacions de 
comunicació 
predictibles. 
- Entendre el sentit 
global i identificar 
informació 
específica en 
textos orals sobre 
temes familiars i 
d’interès. 
- Reconèixer i usar 
formes i 
estructures pròpies 
de la llengua 
estrangera, 
incloent-hi 
aspectes sonors, 
de ritme i entonació 
en diferents 
contextos 
comunicatius de 
forma significativa. 
- Usar estratègies 
bàsiques per a 
aprendre a 
aprendre, com 
demanar ajuda, 
utilitzar el 
llenguatge gestual i 
identificar aquells 
aspectes 
personals que 
ajudin a aprendre 
millor. 

Materials: 
diferents tipus 
de textos 
senzills per 
ser escoltats i 
treballats a 
nivell oral, 
CDs 
audiovisuals 

2- Llegir i 
escriure 

- Manifestar una actitud 
receptiva i de confiança en la 
pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’ús de la 
llengua estrangera. 
- Utilitzar els coneixements i 
les experiències prèvies amb 
d’altres llengües per a una 
adquisició més ràpida, eficaç 
i autònoma de la llengua 
estrangera. 
- Identificar estructures 
lingüístiques i de lèxic 
bàsiques com elements de la 
comunicació. 

- Lectura de paraules i 
frases senzilles 
prèviament conegudes en 
interaccions orals. 
- Iniciació en l’ús 
d’estratègies de lectura: 
ús del context visual i 
verbal i dels 
coneixements previs 
sobre el tema. 
- Escriptura de paraules i 
frases provinents de la 
interacció oral per a 
transmetre i compartir 
informació. 

- Valorar la llengua 
estrangera com a 
instrument de 
comunicació. 
- Llegir i entendre 
el sentit global i 
algunes 
informacions 
específiques de 
textos senzills 
sobre temes 
coneguts. 
- Escriure paraules, 
expressions 
conegudes i frases 

Temporalitza
ció: tot el curs 
 
Materials: 
textos per ser 
treballats a 
nivell escrit, 
diccionaris. 
També 
s'utilitzaran 
els 
ordinadors 
per fer 
diferents 
activitats 
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- Escriure texts bàsics, 
seguint un model sobre 
temes tractats a l’aula. 
- Aprendre a utilitzar les 
noves tecnologies per a 
obtenir informació i 
poder comunicar-se en la 
llengua estrangera. 
- Valorar l’adquisició d’altres 
llengües com a mitjà de 
comunicació i 
d’informació entre persones i 
cultures diverses. 

- Iniciació a la utilització 
de programes informàtics 
educatius per a llegir i per 
a escriure missatges 
senzills. 
- Interès per la cura i 
presentació de textos 
escrits. 

a partir de models i 
amb una finalitat 
específica. 
- Elaborar textos 
senzills atenent el 
destinatari, el tipus 
de text i la finalitat. 
- Reconèixer i usar 
formes i 
estructures pròpies 
de la llengua 
estrangera, en 
diferents contextos 
comunicatius de 
forma significativa. 
- Usar estratègies 
bàsiques per a 
aprendre a 
aprendre, com 
demanar ajuda. 
- Utilitzar 
diccionaris i 
identificar aquells 
aspectes 
personals que 
l’ajudin a aprendre 
millor. 

didàctiques 
relacionades 
amb aquesta 
unitat 
d'aprenentatg
e. 

3- 
Coneixemen
t de la 
llengua  

- Manifestar una actitud 
receptiva i de confiança en la 
pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’ús de la 
llengua estrangera. 
- Utilitzar els coneixements i 
les experiències prèvies amb 
d’altres llengües per a una 
adquisició més ràpida, eficaç 
i autònoma de la llengua 
estrangera. 
- Identificar aspectes 
fonètics, de ritme i entonació, 
així com estructures 
lingüístiques i de lèxic 
bàsiques com elements de la 
comunicació. 
- Escoltar i comprendre 
missatges en interaccions 
verbals senzilles. 
- Expressar-se i interactuar 
oralment en situacions 
senzilles i habituals que 
tinguin un contingut i 
desenvolupament coneguts, 
utilitzant procediments 
verbals i no verbals i 
adoptant una actitud 
respectuosa i de cooperació. 
- Escriure textos bàsics, 
seguint un model sobre 
temes tractats a l’aula. 

I. Coneixements 
lingüístics: 
- Iniciació en alguns 
aspectes fonètics, del 
ritme i de l’entonació de 
la llengua estrangera i ús 
per a la comprensió i per 
a la producció oral. 
- Identificació i ús de 
lèxic, i estructures 
elementals prèviament 
utilitzades de la llengua 
estrangera. 
- Associació global de 
grafia, pronunciació i 
significat a partir de 
models escrits que 
representen expressions 
orals conegudes. 
- Iniciació a l’ús de les 
estratègies bàsiques per 
a redactar textos: 
selecció del destinatari, 
propòsit i contingut. 
II. Reflexió sobre 
l’aprenentatge: 
- Confiança en la pròpia 
capacitat per a 
comunicar-se en la 
llengua estrangera i 
acceptació de l’error com 
a part del progrés en 

- Valorar la llengua 
estrangera com a 
instrument de 
comunicació. 
- Participar en 
interaccions orals 
sobre temes 
coneguts en 
situacions de 
comunicació 
predictibles. 
- Entendre el sentit 
global i identificar 
informació 
específica en 
textos orals sobre 
temes familiars i 
d’interès. 
- Llegir i entendre 
el sentit global i 
algunes 
informacions 
específiques de 
textos senzills 
sobre temes 
coneguts. 
- Escriure paraules, 
expressions 
conegudes i frases 
a partir de models i 
amb una finalitat 
específica. 

Temporalitza
ció: tot el curs 
 
Materials: 
fotocòpies 
d'exercicis, 
Cds, 
cançons, 
quadernets 
de gramàtica. 
També 
s'utilitzaran 
els 
ordinadors 
per fer 
diferents 
activitats 
didàctiques 
relacionades 
amb aquesta 
unitat 
d'aprenentatg
e. 

19 



 

- Aprendre a utilitzar les 
noves tecnologies per a 
obtenir informació i 
poder comunicar-se en la 
llengua estrangera. 
- Valorar l’adquisició de 
d’altres llengües com a mitjà 
de comunicació i 
d’informació entre persones i 
cultures diverses. 

l’aprenentatge. 
- Ús d’habilitats i 
d’estratègies que ajudin a 
la memorització, repetició 
i associació de paraules 
per a l’adquisició del lèxic 
i d’estructures elementals 
de la llengua. 
- Ús progressiu de 
mitjans gràfics de 
consulta d’informació i de 
les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies 
de la informació. 
- Valoració del treball 
cooperatiu com ajuda en 
el procés d’aprenentatge 

- Elaborar textos 
senzills atenent al 
destinatari, al tipus 
de text i la finalitat. 
- Reconèixer i usar 
formes i 
estructures pròpies 
de la llengua 
estrangera, 
incloent-hi 
aspectes sonors, 
de ritme i entonació 
en diferents 
contextos 
comunicatius de 
forma significativa. 
- Usar estratègies 
bàsiques per a 
aprendre a 
aprendre, com 
demanar ajuda. 
- Identificar aquells 
aspectes personals 
que l’ajudin a 
aprendre millor. 

4- Aspectes 
sociocultural
s i 
consciència 
intercultural 

- Manifestar una actitud 
receptiva i de confiança en la 
pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’ús de la 
llengua estrangera. 
- Conèixer els països on es 
parla la llengua estrangera, 
així com alguns dels seus 
aspectes més significatius. 
- Valorar l’adquisició de 
d’altres llengües com a mitjà 
de comunicació i 
d’informació entre persones i 
cultures diverses. 

- Reconeixement i 
aprenentatge de formes 
bàsiques de relació social 
en la llengua estrangera. 
- Coneixement elemental 
de la cultura i dels països 
on es parla la llengua 
estrangera. 
- Actitud receptiva cap els 
parlants i cultures 
diferents de la pròpia. 

- Valorar la llengua 
estrangera com a 
instrument de 
comunicació i 
mostrar curiositat i 
interès cap a les 
persones que la 
parlen. 
- Identificar els 
països on es parla 
la llengua 
estrangera, així 
com alguns dels 
seus aspectes 
culturals més 
representatius 

Temporalitza
ció: tot el curs 
 
Materials: 
fotocòpies, 
mapes 

 
ÀMBIT SOCIAL 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

TEMPORALI
TZACIÓ 

MATERIALS 

- Conèixer i valorar les 
diferents manifestacions 
artístiques i relacionar-les 
amb els períodes històrics en 
què es van produir. 
- Diferenciar els diversos 
paisatges i zones climàtiques 
de la geografia espanyola  
- Conèixer els trets físics més 
rellevants de la geografia 

1· Manifestacions artístiques 
relacionades amb els períodes 
històrics en què es van realitzar. 
2· Aplicació en produccions 
pròpies d’aspectes observats en 
obres artístiques. Elaboració 
d’imatges utilitzant tècniques i 
recursos diversos. 
3· Audició de diferents estils 
musicals i relació amb el seu 

- Reconèixer les diferents  
manifestacions 
artístiques, 
relacionant-les amb els 
períodes històrics en què 
es van produir. 
- Identificar els principals 
trets dels diferents 
paisatges i zones 
climàtiques espanyoles i 

El 1r. 
trimestre es 
treballaran 
els continguts 
1,2,3,4. 
El 2n 
trimestre, es 
treballaran el 
5,6,7,8. El 3r. 
trimestre, el 
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espanyola i del nostre 
planeta i els agents físics i 
humans que els modifiquen. 
- Identificar les 
característiques principals de 
la població espanyola i els 
seus sectors productius. 
- Situar en el temps les 
diferents etapes històriques, 
partint de la reflexió dels 
diferents aspectes de la vida 
quotidiana. 
- Utilitzar i valorar les 
tecnologies de la informació i 
de la comunicació. 
- Conèixer, assumir i valorar 
els principals drets i 
obligacions que es 
deriven de la Declaració 
Universal dels Drets Humans 
i de la Constitució espanyola. 
- Situar en el seu context la 
Unió Europea. 

context històric. 
4· La diversitat del paisatge a 
Espanya. Les principals zones 
climàtiques espanyoles. Principals 
trets físics del planeta: continents, 
oceans i unitats de relleu més 
destacades. 
5· Agents que modifiquen el 
relleu: aigua, vent i accions 
humanes. 
6· Dades bàsiques sobre la 
població espanyola: piràmide de 
població, evolució i distribució de 
la població espanyola. 
7· Sectors productius. Definició i 
principals característiques. 
8· Aproximació a les diferents 
etapes històriques, partint del 
coneixement d’aspectes de la 
vida quotidiana: organització 
social, habitatge, formes de 
treball, mitjans de transport o 
comunicació. 
9· Les tecnologies de la 
informació i de la comunicació per 
a l’obtenció d’informació i com a 
eina per a l’aprenentatge i la 
comunicació. 
10· La Unió Europea. El seu 
origen i països que la componen. 
11· Drets i obligacions continguts 
en la Declaració Universal dels 
Drets Humans i principis de 
convivència recollits en la 
Constitució espanyola. 
 

ser conscients de la seva 
diversitat. 
- Analitzar les dades 
sobre la població 
espanyola i la seva 
evolució 
- Reconèixer les 
principals diferències i 
riquesa dels diferents 
sectors productius. 
- Relacionar les diferents 
etapes històriques amb 
els trets  identificatius de 
cada una d’elles. 
- Obtenir informació, 
utilitzant com a fonts les 
tecnologies de la 
informació i de la 
comunicació i valorar-les 
de manera crítica. 
- Conèixer els drets i 
obligacions recollits en la 
Declaració Universal 
dels Drets Humans i els 
principis de convivència 
que recull la Constitució 
espanyola. 
- Ubicar i conèixer els 
diferents països que 
componen la Unió 
Europea. 
 

9,10,11. 
 
Materials: 
fotocòpies, 
làmines, 
ordinador, 
Cds, pintures, 
mapes, 
esfera 
terrestre, 
gràfics de 
població, 
revistes, 
diaris, la 
Declaració 
Universal 
dels Drets 
Humans i la 
Constitució 
espanyola., 
televisió, 
fotografies. 

 
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

TEMPORALI
TZACIÓ 

MATERIALS 

MATEMÀTIQUES 
- Utilitzar el coneixement 
matemàtic per a 
comprendre, valorar i 
produir informacions i 
missatges sobre fets i 
situacions de la vida 
quotidiana i reconèixer el 
seu caràcter instrumental 
per a altres camps de 
coneixement. 
- Reconèixer situacions del 
seu medi habitual per a la 
comprensió o tractament de 
les quals es requereixin 
operacions elementals de 

MATEMÀTIQUES 
1· Aprofundiment en els nombres 
naturals, decimals i racionals i les 
seves operacions. El seu ús en 
activitats quotidianes. 
2· Divisibilitat. Múltiples i divisors. 
Nombres primers i compostos. 
3· Expressió de parts utilitzant 
percentatges. Aplicació en 
situacions o problemes habituals; 
per exemple en descomptes, 
capacitats, enquestes i 
informacions sobre temes 
d’actualitat. 
4· Aprofundiment en les unitats de 
mesura, longitud, massa, temps i 

MATEMÀTIQUES 
- Llegir, escriure i ordenar 
diferents tipus de 
nombres i realitzar 
operacions i càlculs 
numèrics senzills 
mitjançant diferents 
procediments en 
situacions de resolució de 
problemes i utilitzant 
raonaments apropiats. 
- Realitzar, en contexts 
reals, estimacions i 
mesures escollint, entre 
els instruments i les 
unitats de mesura usuals, 

El primer 
contingut 
s'anirà 
treballant 
durant tot el 
curs. 
Els continguts 
2,3,4,11, 12, 
13, es 
treballaran el 
1r. trimestre. 
Els continguts 
5, 6, 7, 14, 
15, 16 es 
treballaran el 
2n. Trimestre. 
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càlcul, formular-les 
mitjançant formes senzilles 
d’expressió matemàtica o 
resoldre-les. 
- Apreciar el paper de les 
matemàtiques en la vida 
quotidiana. 
- Conèixer, valorar i adquirir 
seguretat en les pròpies 
habilitats matemàtiques per 
afrontar situacions diverses. 
- Elaborar i utilitzar 
instruments i estratègies 
personals de càlcul mental i 
mesura, així com 
procediments d’orientació 
espacial en contexts de 
resolució de problemes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIÈNCIES NATURALS 
- Identificar els components 
dels ecosistemes i les 
seves relacions d’equilibri. 
- Conèixer les principals 
fonts d’energia i el seu ús 
responsable. 
- Identificar l’organització i 
el funcionament del cos 
humà. 
- Promoure la salut personal 
mitjançant el 
desenvolupament d’hàbits 
saludables. 
- Apreciar les aportacions 
de les ciències a la millora 
de la qualitat de 
vida de les persones. 
- Iniciar-se en l’ús de 
l’ordinador. 
 
 

capacitat. Mesures de superfície i 
volum. 
5· Estimació de longituds, 
superfícies, pesos i capacitats 
d’objectes i espais coneguts. 
6· Les mesures d’angles. Mesura 
d’angles i l’ús d’instruments 
convencionals per mesurar-los. 
7· La representació elemental en 
el pla i a l’espai, escales i 
gràfiques senzilles. Ús de 
sistemes de referència. Ús de 
plànols del barri o de la localitat. 
8· Proporcionalitat geomètrica: 
introducció a la semblança. 
Aplicacions i reduccions. 
9· Diferents formes de representar 
la informació. Tipus elementals de 
gràfics estadístics. 
10· Obtenció i utilització 
d’informació per elaborar gràfics. 
Estimació del grau de probabilitat 
d’un esdeveniment. 
 
 
 
CIÈNCIES NATURALS 
11· Iniciació en estudi dels 
ecosistemes com a unitat 
biològica. Les relacions d’equilibri. 
La diversitat dels éssers vius. 
12· Identificació i localització en 
diferents representacions 
cartogràfiques d’elements 
rellevants de geografia física i 
política del món. 
13· El cicle de l’aigua. L’aigua a la 
naturalesa, la seva contaminació i 
malbaratament. 
Actuacions per al seu 
aprofitament. 
14· El cos humà: elements 
organicofuncionals (aparells 
respiratori, digestiu, circulatori, 
excretor; aparell reproductor; 
òrgans dels sentits i del sistema 
nerviós). 
15· Adquisició d’hàbits de 
postures del cos i alimentaris 
saludables. 
16· Coneixement de primers 
auxilis per a saber ajudar-se i 
ajudar els altres. 
17· Fonts d’energia: renovables i 
no renovables. La situació actual 
en el nostre entorn. Elements 
contaminants de l’entorn: 
mesures de protecció i 
conservació. Mesures pràctiques 
d’estalvi en el consum. 

les que millor s’ajustin a 
la naturalesa de l’objecte 
a mesurar. 
- Utilitzar les nocions 
geomètriques espacials 
per a situar-se a l’entorn i 
plànols amb escala 
gràfica per desplaçar-se i 
interpretar una 
representació espacial 
(croquis d’un itinerari, 
plànol de cases i 
maquetes) realitzada a 
partir d’un sistema de 
referència i d’objectes o 
situacions familiars. 
- Realitzar, llegir i 
interpretar 
representacions gràfiques 
d’un conjunt de dades 
relatives a l’entorn 
immediat. 
- En un context de 
resolució de problemes 
senzills, anticipar una 
solució raonable i buscar 
els procediments més 
adequats per a abordar el 
procés de resolució. 
 
 
 
 
 
 
CIÈNCIES NATURALS 
- Reconèixer i explicar les 
relacions entre alguns 
factors del medi físic i les 
formes de vida i 
actuacions de les 
persones, valorant 
l’adopció d’actituds de 
respecte per l’equilibri 
ecològic. 
- Identificar i explicar les 
conseqüències per a la 
salut de determinats 
hàbits de postura del cos 
i de l’alimentació. Saber 
reaccionar davant de 
determinats accidents. 
- Identificar fonts 
d’energia comuns, posar 
exemples d’usos pràctics 
i valorar la importància de 
fer-ne un ús responsable. 
- Conèixer les parts del 
cos humà i descriure el 
funcionament dels seus 

Els continguts 
8, 9, 10, 17, 
18, 19 es 
treballaran el 
3r. trimestre. 
 
Materials: 
quadernets 
de càlcul i de 
problemes, 
fotocòpies, 
factures, 
revistes, 
diaris, 
fulletons de 
propaganda, 
transportador 
d'angles, 
regla, plànols, 
mapes, 
gràfics, 
ordinador, 
calculadora, 
làmines, 
televisió. 
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18· Rellevància d’alguns dels 
grans invents i valoració de la 
seva contribució a la millora de 
les condicions de vida. 
19· Utilització de recursos senzills 
proporcionats per les tecnologies 
de la informació per comunicar-se 
i per col·laborar. Utilització bàsica 
de tractament de textos. 

diferents aparells, 
establint algunes 
relacions fonamentals 
entre ells i determinats 
hàbits de salut. 
- Valorar i reconèixer 
diferents aportacions de 
les ciències a la millora 
de la qualitat de vida. 
- Utilitzar algun 
tractament de textos per 
a elaborar i per a 
transmetre informació 
escrita de forma senzilla. 

 
 
 
METODOLOGIA  
 

Tenint en compte l'heterogeneïtat del col·lectiu de persones adultes integrades dins           
aquests nivells, sobretot pel que fa als interessos, els plantejaments metodològics han de             
ser oberts, flexibles, diversificats i  individualitzats. 

Tot el procés educatiu es desenvoluparà partint de la perspectiva de l'experiència            
més propera a la persona adulta. La persona adulta ha de tenir referències generals i ha                
de poder relacionar uns continguts amb els altres. Per això, s'intentarà cercar activitats             
adreçades en situacions reals. 

La participació contínua de les persones adultes dins l'aula és imprescindible en            
aquest nivell educatiu ja que permet una major formació individual i col·lectiva i li dona una                
seguretat i una major implicació en el procés educatiu: és important que tots els membres               
del grup participin i se sentit part del grup. 

S'ha d'atendre a la individualitat de l'alumnat i s'ha de tenir en compte que el procés                
d'aprenentatge de cada un d'ells és diferent. 

Finalment, s'ha de donar importància i sentit al treball de les persones adultes amb              
la finalitat de motivar-les a continuar i amb la certesa de què estan capacitades per               
superar amb èxit situacions noves. 
 
 
PROCEDIMENTS D´AVALUACIÓ 

  
Ja que l´avaluació té per objectiu la recollida d'informació sobre l'evolució del            

procés d'ensenyament/aprenentatge en el seu conjunt, s'intentarà que aquesta sigui un           
procés dinàmic i continu que permeti modificacions de la programació general, corregint            
desviacions i millorant el disseny inicial.  

Quan a l´avaluació del procés d'aprenentatge individual dels alumnes, s´empraran          
instruments que permetin detectar les mancances que vagin apareixent dins el procés            
d'aprenentatge de cadascun. Per això, al llarg del curs, aproximadament cada mes, es             
realitzaran proves de progrés per avaluar en quin moment del seu aprenentatge es troba              
cada alumne. També es valorarà molt l'assistència a classe i els treballs realitzats. 

Els alumnes dels ensenyaments inicials promocionaran cap a un nivell superior si            
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superen els criteris d'avaluació descrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT CIENTIFICOTECNOLÒGIC  
 
 
Xavier Bordoy Lora 
 
Catalina Barceló Mas (Margalida Serra Sitjar) 
 
Clara Jansà Dubon 
Margalida Vicens Rosselló 

 

 
Aquest document s’ajusta al model de les Programacions de Departament establert pel            
Departament d’Inspecció Educativa l’any 2017, el qual està disponible a l’adreça web            
http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/documents_institucionals-41172/archivopu
b.do?ctrl=MCRST4ZI222569&id=222569. 
 
 
 
 
Signat Xavier Bordoy 
(cap de departament) 

 

L’adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees, matèries o            
àmbits. 

 
Pel que fa a ESPA, els objectius d’àrea i d’àmbit aplicats són els que estableix el                
currículum d’adults [Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009,               
per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que              
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condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes              
Balears (BOIB núm. 117, 11-08-2009)], els quals reproduïm tot seguit. 
 
Els objectius de les assignatures de preparació de les proves d’accés a la UIB són               
bàsicament aprovar la prova d’accés de les respectives matèries. 
 
Els objectius de les assignatures d’Informàtica I i II són, respectivament, “assolir una             
destresa bàsica en el maneig del maquinari i programari” i “saber usar de forma pràctica               
les eines ofimàtiques, els blogs i l’edició de vídeos” 
 
Objectius de l’àmbit 
L’àmbit cientificotecnològic al final del procés d’aprenentatge de les persones adultes           
contribueix al desenvolupament de les següents capacitats: 
 

1. Cercar, seleccionar i elaborar informació científica valorant la seva fiabilitat.          
Elaborar i contrastar idees de contingut matemàtic i científic entre alumnes, grup i             
professor de forma coherent, utilitzant amb propietat les expressions matemàtiques          
i científiques, les seves representacions (taules, gràfiques, diagrames, mapes i          
d’altres) i el llenguatge oral, visual i escrit. 

2. Desenvolupar les habilitats de raonament i d’estratègia pròpies de l’activitat          
matemàtica i de la investigació científica, com ara la selecció i aplicació            
d’estratègies, la formulació d’hipòtesis o models, el raonament deductiu i inductiu,           
la identificació de patrons o relacions, la reflexió i la justificació de les conclusions              
amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis i             
problemes que es produeixen a la natura i a la societat. 

3. Utilitzar adequadament les tècniques de recollida d’informació i de mesura i les            
seves diferents formes de representació per analitzar i interpretar les dades           
obtingudes. 

4. Aplicar, transferir i interrelacionar el coneixement científic i matemàtic a diferents           
contextos d’acció i de resolució de problemes de la vida quotidiana de manera que              
puguin emprar-se de forma funcional, creativa, analítica i crítica. 

5. Utilitzar apropiadament els mitjans tecnològics (calculadora, ordinador, software i         
Internet), els materials manipulables (àbac, daus, etc.) i les estratègies de càlcul            
per realitzar investigacions, recollir informació o resoldre problemes. 

6. Valorar la transcendència del coneixement científic i matemàtic en el progrés de la             
humanitat, la seva aportació a la societat al llarg de la Història i la seva importància                
en la presa de decisions respecte als problemes locals i globals que afecten al              
món. 

7. Mantenir una actitud positiva durant la resolució d’un problema o la realització            
d’una investigació, demostrant perseverança en la recerca, en la sinergia, en la            
iniciativa i en l’autonomia, en la presa de decisions i en la confiança en l’èxit; amb                
l’objectiu de millorar la seva autoestima i les capacitats necessàries per integrar-se            
a la societat. 

8. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i             
comunitària, facilitant estratègies que permetin fer front als usos de la societat            
actual en aspectes relacionats amb l'alimentació, el consum, les         
drogodependències, la sexualitat i la pràctica esportiva. 

9. Comprendre les grans teories de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets            
rellevants de la vida quotidiana així com per analitzar i valorar les repercussions del              
desenvolupament tecnològic i científic. 
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10.Reconèixer la utilitat en els diferents àmbits de la vida (laboral, publicitari, lúdic,             
etc.) dels coneixements i formes de raonar pròpies de la ciència. 

11.Analitzar autònomament i críticament qüestions científiques socialment       
controvertides, argumentar les pròpies opinions tenint en compte les de les altres            
persones i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i            
tendir a actuar de forma conseqüent, responsable i solidària. 

12.Valorar les aportacions de les disciplines científiques com eines de progrés i            
benestar i entendre el seu caràcter canviant i progressiu en funció de les contínues              
recerques i descobriments. Les aportacions científiques no poden ser considerades          
com a dogmes ni com a estructures de pensament definitives. 

 
Ciències Naturals 
 
ESPA 1 
 

• Comprendre la importància i el funcionament de l'atmosfera en el planeta Terra i             
valorar les aportacions per a garantir la seva conservació. 

• Conèixer el patrimoni hídric de les Balears, les seves característiques bàsiques i la             
qualitat de les seves aigües. Valorar la situació de les reserves d’aigua a les              
nostres illes i contribuir activament a la seva conservació. 

• Comprendre mapes topogràfics i saber relacionar les diferents morfologies que se           
n'extreuen amb la teoria geològica, relacionant-les amb la diversitat mineral i           
petrològica de les Balears. 

• Reconèixer l'aprofitament de matèries primeres i recursos naturals, sobretot a les           
Illes Balears i valorar l’abast i els límits recomanables per a la seva explotació. 

• Obtenir informació i analitzar científicament qüestions socialment controvertides        
relacionades amb la gestió dels recursos naturals i contaminació d'aquests,          
argumentar les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportar            
evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de             
manera conseqüent, responsable i solidària aplicant un model de gestió sostenible. 

 
ESPA 2 
 

• Conèixer i valorar el patrimoni ecològic de les Illes Balears i d'altres àmbits             
geogràfics, els seus components i les seves característiques bàsiques de          
funcionament. 

• Comprendre i apreciar la importància de l'activitat humana per al manteniment dels            
ecosistemes, desenvolupant actituds crítiques i responsables respecte a l'ús,         
manteniment i protecció dels recursos naturals. 

• Obtenir, seleccionar i processar informació a partir de diferents fonts, especialment           
les relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com             
processar, contrastar i aplicar els seus continguts als principals problemes que           
afecten els ecosistemes i especialment la biodiversitat tant de les Illes com d'altres             
indrets. 

• Aplicar estratègies pròpies de la metodologia científica per a l'estudi dels éssers            
vius, per tal de comprendre la seva estructura bàsica, organització, funcionament i            
evolució. 
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ESPA 3 
 

1. Conèixer millor el propi cos, comprendre el seu funcionament i els fonaments            
bàsics d'algunes malalties importants, així com alguns dels avenços biomèdics          
recents per tal d’adquirir hàbits favorables en la cura i promoció de la salut personal               
i comunitària. 

2. Obtenir informació sobre temes relacionats amb el funcionament del cos, la           
prevenció i tractament de les malalties i el comportament humà amb relació a la              
salut individual i col?lectiva, per mitjà de la utilització de diversos mitjans i fonts,              
especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació, els mitjans de            
comunicació i valorar críticament el seu contingut. 

3. Comprendre i expressar missatges relacionats amb la promoció de la salut           
humana, utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat, codis científics diversos i             
expressions matemàtiques elementals (diagrames, gràfiques, taules i altres models         
de representació), tot fent ús de les possibilitats que ofereixen les TIC, per tal              
d'orientar i fonamentar les pròpies opinions i comunicar-les. 

4. Aplicar, en la resolució de problemes relacionats amb la salut, estratègies pròpies            
de la metodologia científica, com ara la identificació de problemes, la formulació            
d’hipòtesis fonamentades i deduccions lògiques, els dissenys experimentals, la         
recollida, interpretació i anàlisi de resultats i finalment la consideració d’aplicacions i            
repercussions de l’estudi realitzat. 

5. Adoptar actituds crítiques, basades en el coneixement del cos i el seu            
funcionament, enfront a hàbits i estils de vida poc saludables, assumint els riscos             
de la societat actual en aspectes relacionats amb l'alimentació, el consum, les            
addiccions, la sexualitat i la prevenció de les malalties en general i dels riscs              
laborals en concret. 

6. Reconèixer l'existència de diferents formes d'expressió de la sexualitat, promoure i           
apreciar la importància del debat obert i lliure de dogmatismes sobre aquests            
temes, així com del respecte i la tolerància, per tal de millorar la qualitat de vida                
individual i col·lectiva. 

 
ESPA 4 
 

1. Desenvolupar actituds favorables cap al desenvolupament tecnològic i conèixer la          
seva influència en la societat. 

2. Adquirir nocions bàsiques sobre els conceptes referents al moviment i les forces i             
sobre les lleis fonamentals que els regeixen per tal de poder comprendre millor el              
funcionament de màquines d’ús quotidià, posant de relleu les interaccions entre           
ciència, avanç tecnològic i progrés de la societat. 

3. Reconèixer i plantejar situacions, relacionades amb les diferents formes d'energia i           
fonts d’energia, així com amb el consum energètic, susceptibles de ser formulades            
en termes matemàtics i resoldre-les utilitzant les estratègies més adequades,          
expressant el resultat, analitzant i interpretant-lo correctament. 

4. Conèixer la constitució de la matèria així com les seves principals propietats, i             
saber utilitzar les magnituds derivades (densitat, pressió i volum), i comprendre i            
analitzar alguns dels canvis químics i físics habituals en la vida quotidiana. 

5. Reconèixer l'esforç dels investigadors i la importància dels coneixements científics          
en el camp de la matèria i de l'energia en el seu context històric, per tal de                 
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comprendre la gènesi dels conceptes i teories fonamentals així com les           
interaccions entre ciència, tecnologia i societat. 

6. Reconèixer la humanitat com a generadora d'impacte ambiental en els diferents           
subsistemes terrestres i ésser capaç d'argumentar i criticar aquesta activitat així           
com aplicar i conèixer activitats correctores per a pal·liar o evitar els diferents tipus              
d'impactes generats, valorant especialment la importància de l’estalvi energètic i el           
reciclatge de materials per a minimitzar-los. 

7. Adquirir nocions bàsiques de les propietats elèctriques de la matèria per tal de             
comprendre millor les seves aplicacions a la vida quotidiana amb relació a l’ús             
racional d’aparells elèctrics. 

8. Entendre la relació entre la dinàmica interna de la Terra i l’evolució de la superfície               
terrestre al llarg de la seva història, així com la relació d’aquestes amb l’existència              
de les principals zones volcàniques i sísmiques i els seus riscs geològics associats. 

 
Matemàtiques 
ESPA 1 
 

• Comprendre el significat dels nombres naturals, fraccionaris i decimals, les          
diferents formes de representació i la relació entre elles. 

• Conèixer el significat i l’aplicació de les diferents operacions amb nombres naturals,            
fraccionaris i decimals i saber-les executar amb fluïdesa i seguretat, fent           
estimacions raonables per comparar-les amb els càlculs exactes. 

• Discernir sobre la conveniència d’utilitzar la calculadora, fer una estimació, aplicar           
càlcul mental o fer càlcul algorítmic en operacions amb nombres naturals en el             
marc d’un problema contextualitzat en diferents àmbits de l’activitat humana. 

• Utilitzar i seleccionar adequadament en el context els diversos tipus de nombres a             
utilitzar, argumentant-ne l’elecció, i saber operar amb ells en la resolució de            
problemes d’aplicació pràctica. 

• Prendre decisions raonades en qüestions que incideixen en la vida adulta com            
l’economia, el consum, el medi ambient, la vida laboral i la salut a partir de la                
resolució de problemes matemàtics contextualitzats en la vida real. 

• Reconèixer situacions reals de proporcionalitat i aplicar-la per a determinar el valor            
d’una magnitud desconeguda o el valor d’un percentatge. 

• Comprendre les qualitats mesurables dels objectes i dels fenòmens, les unitats, els            
sistemes i els processos de mesura. 

• Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiades per calcular mesures de          
figures planes i fer estimacions raonables. 

• Fer servir un llenguatge específic i acurat en ordre a descriure objectes geomètrics             
presents a la realitat. 

• Valorar el llenguatge geomètric i l’expressió gràfica com una forma eficaç de            
comunicació en diferents àmbits. 

• Utilitzar el llenguatge algebraic i les fórmules per descriure relacions senzilles entre            
magnituds, dins de l’àmbit geomètric, com aplicació a altres ciències o a aspectes             
de la vida quotidiana. 

• Mantenir una actitud positiva davant una situació problemàtica i mostrar confiança           
en les pròpies capacitats. 
 

ESPA 2 
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1. Conèixer el significat de les diferents operacions amb nombres enters i saber            
operar amb fluïdesa i seguretat, aplicant el càlcul mental en ordre a predir un              
resultat o fer una estimació en una operació senzilla 

2. Identificar relacions de proporcionalitat directa i inversa entre magnituds en          
situacions diverses. 

3. Saber utilitzar els percentatges per a expressar composicions, augments o          
disminucions, reconeixement de forma crítica el seu ús en tots els àmbits,            
especialment en els mitjans de comunicació i en temes relacionats amb l’educació            
del consumidor. 

4. Identificar els elements i les configuracions geomètriques presents a l’entorn          
quotidià, a la natura, a l’art o a l’arquitectura, analitzant les seves propietats. Fer              
servir un llenguatge específic i acurat en ordre a descriure’ls, i reconèixer les seves              
aplicacions de caire pràctic o estètic. 

5. Utilitzar estratègies i tècniques de càlcul per realitzar mesures de longituds, d’àrees            
i de volums de figures geomètriques, aplicant fórmules, propietats i instruments de            
mesura i aplicar-les en situacions de caire pràctic contextualitzades en l’habitatge. 

6. Interpretar plànols i mapes i elaborar esquemes utilitzant el factor d’escala           
adequadament. 

7. Valorar el llenguatge geomètric i l’expressió gràfica com una forma eficaç de            
comunicació en diferents àmbits. 

8. Saber interpretar diversos tipus de gràfics per explicar relacions de dependència           
entre variables. 

9. Saber elaborar taules de valors a partir d’expressions algebraiques en diferents           
àmbits, i construir-ne una representació gràfica adient. 

10.Mantenir una actitud positiva davant una situació problemàtica i mostrar confiança           
en les pròpies capacitats. 

11.Prendre decisions raonades, utilitzant nombres enters, sobre el consum,         
elfinançament i els impostos, tenint una visió crítica de la publicitat i les operacions              
bancàries, interpretant les raons i analitzant críticament les informacions dels          
mitjans relacionades amb l’economia familiar. 

12.Utilitzar el full de càlcul per simplificar i automatitzar les operacions, per generar             
gràfics i per ajudar a comprendre la necessitat de les fórmules. 

 
ESPA 3 
 

● Saber operar amb fluïdesa amb nombres naturals, enters, racionals i amb notació            
científica, fent servir algoritmes de càlcul en cassos senzills, i fent ús de la              
calculadora quan sigui necessari, tot fent estimacions per tal de valorar la certesa             
dels resultats. 

● Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin           
en situacions de l’entorn quotidià com la planificació de viatges o d’excursions, en             
altres disciplines i en les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant diverses           
estratègies i justificant-ne l’elecció. 

● Millorar la confiança en el pensament matemàtic propi i en la capacitat d’analitzar i              
de resoldre situacions problemàtiques. 

● Identificar els elements matemàtics, numèrics, gràfics, de processos de pensament,          
presents en la realitat quotidiana i en els mitjans de comunicació. Valorar de forma              
crítica el seu ús. 
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● Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models          
matemàtics per a identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives           
de dependència entre variables. 

● Produir missatges que incorporin al llenguatge habitual elements matemàtics,         
numèrics, gràfics, de processos de pensament, i valorar la importància de           
l’aportació d’aquests elements en la producció de missatges de contingut científic. 

● Entendre missatges amb contingut estadístic que apareixen als mitjans de          
comunicació i tenir la capacitat d’analitzar-los críticament respecte a la seva           
utilització. 

● Utilitzar el procés estadístic per a obtenir informació de fenòmens de la realitat, i              
aprofundir en la seva comprensió. 

● Conèixer i valorar l’aportació de les matemàtiques a altres ciències i àmbits de             
coneixement. 

 
ESPA 4 
 

• Saber plantejar i resoldre equacions de segon grau i equacions reductibles a            
equacions de segon grau en problemes d’aplicació. 

• Utilitzar les propietats algebraiques de les operacions per transformar i simplificar           
expressions equivalents senzilles. 

• Conèixer la forma de creixement i decreixement exponencial d’una població i           
d'altres fenòmens de la vida real mitjançant els augments percentuals o utilitzant la             
funció exponencial. 

• Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models          
matemàtics per a identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives           
de dependència entre variables. 

• Saber reconèixer a partir de gràfiques o de taules de valors situacions en què              
intervinguin funcions lineals, quadràtiques, funcions de proporcionalitat inversa i         
funcions exponencials. 

• Conèixer el funcionament dels jocs creats amb ànim de lucre així com reconèixer             
altres situacions reals en què intervé l’atzar, la valoració del risc a la presa de               
decisions de les persones adultes i saber calcular la probabilitat d’esdeveniments           
senzills iniciant-se en les tècniques de recompte. 

• Millorar la confiança en el pensament matemàtic propi i en la capacitat d’analitzar i              
de resoldre situacions problemàtiques. 

• Conèixer i valorar l’aportació de les matemàtiques a altres ciències i àmbits de             
coneixement identificant els elements matemàtics presents en tot tipus         
d’informacions i reconèixer la seva importància en la producció de missatges de            
contingut científic. 

• Aplicar els recursos treballats a la realització d’un projecte d’investigació en equip            
que inclogui la recerca d’informació, la utilització del bagatge matemàtic de l’etapa,            
i la utilització de diferents recursos per fer una presentació de les conclusions. 
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Els indicadors d'assoliment de cadascun dels objectius plantejats 

 
ESPA  
 
Matemàtiques 
 

ESPA 1 
 Per a tots els objectius: 
• Correcta resolució de les activitats encomanades amb suficient seguretat i          
autonomia. 
• Resoldre satisfactòriament problemes a classe i a casa 
• Superació amb èxit de les proves corresponents 

 
 

ESPA 2 
 Per a tots els objectius: 
• Correcta resolució de les activitats encomanades amb suficient seguretat i          
autonomia. 
• Resoldre satisfactòriament problemes a classe i a casa 
• Superació amb èxit de les proves corresponents 
 

ESPA 3 
 

• Objectiu 1 de l’àmbit: 
◦ Resolució de problemes en grup, amb la conseqüent conversa sobre les           

tàctiques de resolució, avantatges i inconveninent 
◦ Exposició pública del mètode de resolució del grup 
◦ Crítiques, comentaris, aportacions als demés grups després de l’exposició         

del mètode de resolució 
• Objectiu 2 de l’àmbit: elaboració de tàctiques de resolució de problemes oberts (a             

classe i a l’examen) 
• Objectiu 11 de l’àmbit: 

◦ defensar correctament la seva postura, argumentant-la i justificant-la, tant en          
les activitats de grup com en les proves escrites. 

◦ elaborar informes d’activitat després de la resolució de problemes 
• Per a tots els altres objectius del curs i d’àmbit: 

◦ Correcta resolució de les activitats encomanades amb suficient seguretat i          
autonomia. 

◦ Superació amb èxit la part específica de les proves corresponents 
◦ Resoldre satisfactòriament problemes a classe i a casa 
◦ Saber defensar la seva postura en el grup. 

 

ESPA 4 
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• Objectiu 1 de l’àmbit: 
◦ Resolució de problemes en grup, amb la conseqüent conversa sobre les           

tàctiques de resolució, avantatges i inconveninent 
◦ Exposició pública del mètode de resolució del grup 
◦ Crítiques, comentaris, aportacions als demés grups després de l’exposició         

del mètode de resolució 
• Objectiu 2 de l’àmbit: elaboració de tàctiques de resolució de problemes oberts (a             

classe i a l’examen) 
• Objectiu 5 de l’àmbit: emprar eines adequades en la realització del projecte            

d’investigació 
• Objectiu 11 de l’àmbit: 

◦ defensar correctament la seva postura, argumentant-la i justificant-la, tant en          
les activitats de grup com en les proves escrites. 

◦ elaborar informes d’activitat després de la resolució de problemes 
• Objectiu 7: 

◦ Resoldre satisfactòriament problemes a classe i a casa 
◦ Saber defensar la seva postura en el grup. 

• Objectiu 9: aprovar el treball d’investigació i elaborar la posterior memòria. 
• Per a tots els altres objectius del curs i d’àmbit: 

• Correcta resolució de les activitats encomanades amb suficient        
seguretat i autonomia. 

• Superació amb èxit la part específica de les proves corresponen 
• Resoldre satisfactòriament problemes a classe i a casa 
• Saber defensar la seva postura en el grup. 

 
 
Naturals 
 

ESPA 1 
 

• Objectiu 1: Seguiment a classe de les aportacions fetes per l’alumnat i correcta             
elaboració i exposició de produccions finals (murals o presentacions) amb          
continguts relacionats amb l’atmosfera. 

• Objectiu 2: Correcta elaboració i exposició de produccions finals relacionades amb           
el patrimoni hídric. 

• Objectiu 3: Correcta resolució de les activitats corresponents a mapes topogràfics i            
elaboració i exposició de produccions finals amb continguts relacionats amb la           
diversitat mineral i petrològica.  

• Objectiu 4: Correcta elaboració de produccions finals relacionades amb les          
reserves hídriques i el perill del seu esgotament.  

• Objectiu 5: correcta elaboració de produccions finals i proves, ja que aquest            
objectiu es treballa amb els continguts de tot el quadrimestre.  

 

ESPA 2 
● Objectiu 1, 2 i 3: correcta elaboració i exposició del tríptic (o presentació) del              

sistema dunar d’Es Trenc. 
● Objectiu 3: Correcta elaboració i exposició de la producció final sobre com estan             

formats els éssers vius i el material genètic.  
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ESPA 3 
• Objectiu 1: Identificar correctament els elements anatòmics bàsics dels aparells i           

sistemes que componen el propi cos (home clàstic) així com el seu funcionament.             
(Visu anatòmic). 

• Objectiu 2: Recerca crítica de la informació relacionada amb la promoció de la salut              
obtinguda a partir de les xarxes. (Selecció de la informació correcta per realitzar el              
projecte). 

• Objectiu 3: Expressió de missatges científics amb propietat (emprant gràfiques i           
taules matemàtiques) per a la seva exposició. (Exposició dels projectes) 

• Objectiu 4: Resolució correcta de problemes aplicant el mètode científic. (Aplicació           
del mètode). 

• Objectiu 5: Elaboració d’un decàleg de les bones pràctiques per cada aparell            
estudiat (difusió per generar canvis d’hàbits poc saludables a saludables). 

• Objectiu 6: Elaboració correcta d’un power point o cartell d’educació sexual integral. 
 

ESPA 4 
• Objectiu 1: Entendre significat correcte I+D+I i la seva importància a partir de             

gràfiques. 
• Objectiu 2: Aplicar els conceptes de moviment i forces a màquines d’ús quotidià. 
• Objectiu 3: Recerca crítica de les diferents fonts d’energia. 
• Objectiu 4: Aplicar correctament el concepte de matèria i les seves magnituds            

derivades (densitat, pressió i volum) a utensilis quotidians. 
• Objectiu 5: Realitzar un llistat d’esdeveniments científics d’energia i matèria (nous           

materials i noves fonts d’energia renovable) que han revolucionat recentment. 
• Objectiu 6: Realitzar correctament un treball d’impacte ambiental a petita escala. 
• Objectiu 7: Aplicar correctament les nocions d’electricitat per entendre el rebut de la             

llum. 
• Objectiu 8: Correcta elaboració de mapes sísmics i volcànics a partir de les plaques              

litosfèriques així com predicció dels moviments futurs de les plaques (ascens dels            
continents). 

 
UIB 
 
L’objectiu principal és que aprovin l’examen de l’assignatura, que és un examen extern al              
centre. Per tant, els indicadors per a mesurar l’adquisició de competències i coneixements             
necessaris per a això, són l’aprovat d’exàmens de prova realitzat pel professorat i,             
finalment, l’aprovat de la prova d’accés. 
 
Informàtica 
 
Informàtica I 
 
Els indicadors són la realització de les tasques encomanades amb la suficient fluïdesa i              
autonomia. 
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Informàtica II 
 
Els indicadors són la realització de les tasques encomanades amb la suficient fluïdesa i              
autonomia. 
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La seqüència dels continguts al llarg de cada curs 

 
ESPA 
Els continguts del curs són els que s’estableixen al currículum d’adults [Ordre de la              
consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix el               
currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del             
títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117,              
11-08-2009)]. Tot seguit n’oferim la seqüenciació.  
 
 
Curs Matemàtiques C. Naturals 

ESPA 1 UD1. Nombres naturals: llegir,    
escriure, comptar, ordenar,   
operacions, problemes. 
Potències, arrels quadrades 
Múltiples i divisors: mcd i mcm 
 
UD2. Nombres decimals:   
operacions, problemes 
Fraccions: operacions,  
problemes 
Proporcionalitat directa 
Economia domèstica 
 
UD3. Mesures de longitud, pes,     
capacitat, superfície. 
Figures geomètriques: àrees i    
perímetres 
Problemes (habitatge…) 
 
UD4. Elements geomètrics   
bàsics. 
Construccions geomètriques  
bàsiques. 
Mesures d’angles, de temps. 
Problemes 

UD1. Importància del bon ús i      
gestió dels recursos hídrics 
 
UD2. Els mapes del temps:     
interpretació i comprensió dels    
fenòmens contaminants a   
l’atmosfera. 
 
UD3. El sòl, el relleu i els materials        
terrestres, el seu ús i la      
importància de la seva    
conservació.  
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ESPA 2 UD1. Nombres enters 
Fraccions 
Proporcionalitat 
Percentatges 
Problemes sobre consum i    
economia 
 
UD2. Geometria. Figures   
tridimensionals. Àrees i volum 
Mapes 
Plànols 
 
UD3. Tractament de la informació 
Identificació dels diferents tipus    
de proporcionalitat a partir d’una     
taula.  
Finances 

UD1. Com estan formats els     
éssers vius? 
 
UD2. El patrimoni biològic 
 
UD3. Com s’organitza el medi en      
què vivim? 
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ESPA 3 significat potències 
notació potències 
exponent negatiu 
propietats de les potències 
potències de base 10 
notació científica 
 
resolució d’equacions senzilles 
resolució d’equacions amb   
parèntesis 
resolució d’equacions amb   
denominadors 
resolució de problemes 
 
pla cartesià 
les 3 maneres de representar     
una funció 
representació gràfica de y=ax+b 
significat dels paràmetres d’una    
recta 
comparació de funcions afins.    
sistemes d’equacions lineals 
 
 
mitjana, mediana i moda 
desviació mitjana 
diagrames estadístics 
 

UD1. La nutrició humana i el      
consum d’aliments responsable. 
1.1. Aparell digestiu i alimentació -      
nutrició. 
1.2.Aparell respiratori (anatomia,   
fisiologia i malalties). 
1.3. Aparell circulatori (anatomia,    
fisiologia i malalties). 
1.4. Aparell excretor (anatomia,    
fisiologia i malalties). 
Competències bàsiques: 2, 3, 4, 6 
UD2. La funció de relació.     
Malalties mentals i endocrines. 
2.1. Sistema nerviós (anatomia,    
fisiologia i malalties) 
2.2 Sistema endocrí (anatomia,    
fisiologia i malalties) 
Competències bàsiques: 2, 3, 4, 5,      
6, 8 
UD3.La reproducció i sexualitat    
humanes 
3.1. Reproducció i sexualitat.    
Planificació familiar.  
3.2. Aparell reproductor (anatomia,    
fisiologia i malalties) 
Competències bàsiques: 1, 2, 3, 4,      
5, 6, 7, 8 
UD4. Hàbits de vida saludables 
4.1. Hàbits saludables de la     
nutrició 
4.2. Salut nerviosa i endocrina 
4.3. Salut reproductora i sexual 
Competències bàsiques: 1, 2, 3, 4,      
5, 6, 7, 8. 
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ESPA 4 activitat de comparació [squid    
marcs] 
introducció a la classe basada en      
problemes 
activitat de eq 2n grau [marcs] 
resolució d’equacions de 2n grau.     
exercicis monòtons 
projecte d’investigació exemple   
[aigües] 
resolució d’exercicis de 2n grau 
activitat de paràboles 
representació de funcions   
quadràtiques 
 
creixement exponencial [bitllet] 
teoria de càlcul f. exponencial 
exercicis de f. exponencial 
 
 
regla de Laplace [egg roulette] 
exercicis rutinaris probabilitat 
probabilitat vs f. estadística    
[xinxeta] 
 
 
redacció del projecte   
d’investigació 

UD1. La Terra, un planeta en      
canvi constant. 
1.1. Composició i estructura de la      
Terra 
1.2. Evolució de la teoria tectònica      
de plaques  
1.3. Límits convergents i    
divergents 
1.4. Volcans i terratrèmols 
1.5. Agents geològics externs 
Competències bàsiques: 2, 4, 6 
UD2. La matèria a l’Univers. 
2.1. Constitució de la matèria,     
propietats i magnituds derivades. 
2.2. Canvis de posició en sistemes      
materials 
2.3. Les forces. Deformacions i     
moviments. La problemàtica del    
transport a Balears. 
Competències bàsiques:1, 2, 3, 4,     
5, 6. 
UD3. L’energia a l’Univers, a la      
Terra i a la nostra societat. 
3.1. Definició i característiques 
3.2. Formes de presentar-se    
l’energia 
3.3.Fonts d’energia i consum a     
Balears 
Competències bàsiques: 1, 2, 3, 4,      
5, 6, 7, 8. 
UD4. L’electricitat i la generació i      
gestió dels residus. 
4.1. Origen de l’electricitat a     
Balears 
4.2. Classificació dels residus    
(Consell de Mallorca) 
4.3. La problemàtica dels residus a      
Balears 
Competències bàsiques: 1, 2, 3, 4,      
5, 6, 7, 8. 

 
Informàtica 
 
Informàtica I 
 
A Informàtica I la seqüència de continguts és: 
 

1. Informàtica preliminar A (l’entorn de l’ordinador, el ratolí, els menús, l’escriptori, el            
teclat,…) 
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2. El compte Google A 
2.1. El correu 

1. Crear compte google 
2. Rebre i respondre correus 

3. Informàtica preliminar B: ens familiaritzem amb el teclat (mecanografia) 
4. Youtube (concepte, cerques bàsiques, aplicació com a eina educativa) 
5. El compte de Google B 

2.1. El correu  
3. Respondre i enviar correus 
4. Crear agenda de contactes 
5. Crear grups 
6. Enviar correus a diferents destinataris 
7. Enviar correus a grups 
8. Respondre a tots o respondre a qui escriu 
9. Enviar arxius adjunts (imatges, documents,...) i descarregar-los 
10.Organitzar els correus. Destacats. Etiquetes. 
11.El xat 

2.2. Google docs 
● Documents 

• Creació d'arxius. 
• Inserció d’imatges 
• Creació de taules 
• Compartir i elaborar documents colaboratius 

2.3. Drive 
• Concepte de drive. El núvol 
• Creació carpetes 
• Pujada d'arxius. Canviar el nom. Gestionar versions. 
• Compartir arxius i carpetes. Permisos 
• Enviar correu amb arxius adjunts amb drive 
• Barra lateral: compartits, fotos, recents, destacats, paperera 

 
6. Internet 

• Concepte d'internet. Navegadors 
• Recerca d'informació amb google. Cercadors 
• Gestions per internet 

■ Demanar hora al metge 
■ Demanar hora ITV 
■ Fer pagaments d'imposts 
■ Comprar bitllets (avió, tren, teatre,...) 
■ .... 

7. Altres aplicacions del compte google 
7.1.Fotos 

● Sincronització amb el mòbil 
● Creació de col·leccions o àlbums 
● Edició de fotos 
● Compartir fotos 

 
7.2. Altres serveis 

● Google calendar 
● Google maps 
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8. Xarxes socials (facebook, twitter, instagram…). 
 

Informàtica II 
 
A Informàtica II la seqüència de continguts és: 
 

1. Ofimàtica 
1. Libreoffice/Openoffice editor de text 

1. negreta, itàlica, subratllat 
2. capçaleres 
3. marges 
4. nombre de pàgina 
5. tipus de lletra: serifa i sense serifa depenent del document 
6. justificació del paràgraf 
7. taules 
8. imatges 

2. Libreoffice/Openoffice full de càlcul 
1. inserció de cel·les 
2. suma 
3. fórmules 
4. arossegar per copiar 
5. format de la cel·la 
6. gràfics 

3. Libreoffice/Openoffice Presentacions 
1. diapositives 
2. transicions 
3. inserció d’objectes (imatges, fórmules, etc.) 

4. Libreoffice/Openoffice Eina de dibuix 
1. creació de línies i polígons 
2. colors 
3. exportació a altres formats (pdf en particular) 

2. Creació de vídeos 
1. Captura de vídeo (mòbil, càmera, tablet, webcam, etc.) 
2. Programes d’edició de vídeo: youtube editor vs openshot vs editors          

professionals 
3. Seqüenciació de vídeos (talls, pistes, etc.) 
4. Afegir banda sonora a un vídeo 
5. Efectes del vídeo: ròtuls, animacions, velocitats, etc. 
6. Exportar vídeo al format més usual 
7. Pujar el vídeo a les plataformes més usuals de compartició de vídeos            

(vimeo, youtube, etc.) 
3. Blogs 

1. wordpress vs blogger vs altres plataformes de blogs 
2. possibilitat de comprar domini 
3. Canvi de l’aspecte del blog (tema, ginys, etc.) 
4. Creació d’entrades 
5. Creació de pàgines 
6. Comentaris 
7. Estadístiques 
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8. Seguiment d’altres blogs (RSS i WP reader) 
4. Creació de pàgines web 

1. HTML 
2. Servidor 
3. Dominis 
4. Alternatives gratuïtes per allotjar una pàgina web 

 
 
Accés a la UIB per a majors de 25 anys 
Matemàtiques per a l’Accés a UIB per a majors de 25 anys 
 
Per  manca de temps, només podem veure 3 dels 4 blocs del que consta l’assignatura 
 
Repàs 
 

• Jerarquia d’operacions, suma de fraccions i càlcul del m.c.m. 
• Equacions de 1r grau 
• Equacions de 2n grau 
• Polinomis i fraccions algebraiques. Equacions polinòmiques. 

 
 
Àlgebra 
 

● Determinants 
● Matrius 
● Sistemes d’equacions lineals. 

 
Geometria 
 

● Geometria en el pla 
● Geometria en l’espai 

 
Probabilitat i estadística 
 

● Experiments aleatoris. Espai mostral. Esdeveniments. 
● Probabilitat. Càlcul de probabilitats. 
● Probabilitat condicionada. Probabilitat total. Fórmula de Bayes. 
● Estadística descriptiva. Distribucions de freqüència i representacions gràfiques. 
● Mitjana, mediana, quartils. 
● Mesures de dispersió: variància, desviació típica. 

 
Biologia per a l’Accés a UIB per a majors de 25 anys 
 
UNITATS 1 i 2 
 
1.1. La cèl·lula i la base fisicoquímica de la vida 
 
1.1.1. La cèl·lula: unitat d’estructura i funció. Teoria cel·lular. Mètodes d’estudi de la             
cèl·lula. Avenços en l’estudi de la cèl·lula. 
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1.1.2. Bioelements. Característiques químiques del carboni que expliquen el seu paper en            
la cèl·lula. 
1.1.3. Biomolècules. Inorgàniques: aigua i sals minerals. Orgàniques: glúcids, lípids,          
proteïnes i àcids nucleics. Enzims. Composició, estructura, propietats i funció. 
1.1.4. Models d’organització cel·lular: procariotes i eucariotes. Embolcalls cel·lulars.         
Estructures i orgànuls no membranosos. Orgànuls membranosos. Nucli. 
1.1.5. Cèl·lula animal i vegetal: diferències i semblances. 
 
UNITAT 3 
 
1.3. Fisiologia cel·lular 
 
1.3.1. Funcions cel·lulars: nutrició, relació i divisió. 
1.3.2. Membrana: intercanvis cel·lulars. Permeabilitat selectiva. 
1.3.3. Metabolisme: anabolisme i catabolisme. Paper de l’ATP i dels enzims. 
1.3.4. Respiració cel·lular: significat biològic. Aspectes químics més rellevants. Principals          
etapes del procés. Diferències entre la respiració aeròbia i anaeròbia. Estructures           
cel·lulars on es realitza. 
1.3.5. Fermentació: significat biològic. Diferències i semblances entre la respiració i la 
fermentació. 
1.3.6. Processos anabòlics. Fotosíntesi: significat biològic. Principals etapes del procés. 
Estructures cel·lulars on es realitza. Tipus de fotosíntesi. Quimiosíntesi. 
1.3.7. Moviments cel·lulars. 
1.3.8. Cicle cel·lular. Divisió cel·lular. Mitosi i meiosi. 
 
UNITAT 4 
 
1.4. La base de l’herència. Aspectes químics i genètica molecular 
 
1.4.1. Breu història de la genètica. Teoria cromosòmica de l’herència. Genotip, fenotip,            
al·lel, hibridació, recombinació, gens lligats. 
1.4.2. La transmissió dels caràcters hereditaris: lleis de Mendel. Herència del sexe,            
herència lligada al sexe i herència influïda pel sexe. 
1.4.3. El DNA com a portador de la informació genètica. Codi genètic. Gen. Duplicació del 
DNA. Biosíntesi de proteïnes. Teoria «un gen, una proteïna». Regulació de l’expressió            
gènica. 
1.4.4. Alteracions de la informació genètica: mutacions: causes i tipus. Agents mutàgens. 
1.4.5. Conseqüències de les mutacions: implicació en l’evolució de les espècies i en la              
salut. 
1.4.6. Enginyeria genètica: finalitats i tècniques bàsiques. Paper dels enzims de restricció i             
de les retrotranscriptases. Reacció en cadena de la polimerasa. 
1.4.7. Aplicacions de l’enginyeria genètica en agricultura i medicina. Investigació actual           
sobre el genoma humà. 
1.4.8. Repercussions socials i valoracions ètiques de la manipulació genètica. 
 
UNITAT 5 
 
1.8. Immunologia 
 
1.8.1. Defenses de l’organisme. Immunitat. Antígens. 
1.8.2. Barreres defensives i resposta inflamatòria. Macròfags. 
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1.8.3. Òrgans i teixits limfoides. Immunitat cel·lular i humoral i cèl·lules implicades:            
limfòcits T i B. 
1.8.4. Estructura i funció dels anticossos. Reaccions antigen/anticòs. 
1.8.5. Resposta immunitària primària i secundària. 
 
1.9. Microbiologia i biotecnologia 
 
1.9.1. Els microorganismes i la diversitat d’aquests. Tipus de microorganismes segons           
l’organització. 
1.9.2. Formes acel·lulars: els virus. Característiques. Morfologia. Cicles vitals. Tipus de           
virus. Altres formes acel·lulars: prions i viroides. 
1.9.3. Microorganismes procariotes: arqueobacteris i bacteris. Característiques i formes de          
vida. 
1.9.4. Microorganismes eucariotes: protozous. Algues microscòpiques. Fongs       
microscòpics: floridures i llevats. Característiques i formes de vida dels diferents grups. 
1.9.5. Utilització dels microorganismes: la biotecnologia. Antecedents històrics. Actualitat i          
perspectives. 
1.9.6. Els microorganismes i els processos industrials. Aplicacions dels microorganismes          
en alimentació, farmàcia, sanitat i en l’obtenció de productes químics industrials. 
1.9.7. Els microorganismes i el medi ambient. Paper dels microorganismes en els cicles             
biogeoquímics i aplicacions dels microorganismes en la protecció ambiental. 
1.9.8. Els microorganismes i la salut: microorganismes patògens. Les malalties          
infeccioses i la transmissió d’aquestes. 
 
UNITAT 6 
 
1.2. Organització dels éssers vius 
 
1.2.1. Organització dels éssers vius: éssers unicel·lulars i éssers pluricel·lulars.          
Diferenciació i especialització cel·lular. Teixits i òrgans. 
1.2.2. Histologia vegetal: principals teixits i funcions d’aquests. Estructura tal·lofítica i           
cormofítica. Organografia vegetal. 
1.2.3. Histologia animal: principals teixits i funcions. Estructura diblàstica i triblàstica. 
Organografia animal. 
 
1.10. Classificació dels éssers vius 
 
1.10.1. Taxonomia. Espècie. Nomenclatura. Classificació. Criteris de classificació.        
Categories taxonòmiques. 
1.10.2. Els cinc regnes. Característiques generals de cada regne. Principals fílums. 
1.10.3. Relacions filogenètiques. Homologies i analogies. Història evolutiva dels éssers          
vius. 
1.10.4. Principals espècies de la península Ibèrica i de les illes Balears. Endemismes.             
Adaptacions al medi insular. Espècies protegides. 
 
UNITAT 7 
 
1.5. La funció de nutrició en els éssers pluricel·lulars 
 
1.5.1. La funció de nutrició. Nutrients, tipus i funcions. Nutrició autòtrofa i heteròtrofa.             
Diferències en la nutrició dels éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. 
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1.5.2. Nutrició vegetal: absorció de nutrients, transport, intercanvi de gasos i excreció. 
1.5.3. Estructura i funció de les arrels. Mecanismes de transport. Saba bruta i saba              
elaborada. Estructura de les fulles. Estomes. 
1.5.4. Nutrició animal: digestió, respiració, circulació i excreció. 
1.5.5. Procés digestiu. Models d’aparells digestius en els animals i les seves relacions.             
Transport de substàncies. Medi intern. Models de sistemes circulatoris en els animals.            
Procés respiratori. Models d’aparells respiratoris en els animals. Procés d’excreció.          
Models de sistemes d’excreció. 
1.5.6. Homeòstasi. 
 
1.6. La funció de relació en els éssers pluricel·lulars 
1.6.1. La funció de relació: característiques generals. 
1.6.2. La relació en els vegetals: tropismes i nàsties. Coordinació hormonal. Principals            
hormones vegetals. 
1.6.3. La funció de relació en els animals. Tipus de coordinació: hormonal i nerviosa.              
Diferències. 
1.6.4. Coordinació nerviosa. Característiques generals. Receptors. Efectors. Neurona. 
Transmissió nerviosa. Sinapsi. Models de sistemes nerviosos en vertebrats i invertebrats. 

▪ 1.6.5. Coordinació hormonal en els animals.      
Característiques generals. Hormona. Principals hormones animals i les        
seves funcions. Glàndules endocrines. Relació neuroendocrina. 

 
1.7. La funció de reproducció en els éssers pluricel·lulars 
 
1.7.1. La funció de reproducció: característiques generals. Tipus de reproducció: asexual i            
sexual. Formació de gàmetes. Avantatges i desavantatges de cada tipus de reproducció. 
1.7.2. Reproducció en les plantes. Reproducció alternant. Gametòfit i esporòfit. 
1.7.3. Reproducció en invertebrats i vertebrats. Reproducció sexual i asexual. 
1.7.4. Intervenció humana en la reproducció de plantes i animals. Clonació i les seves 
conseqüències terapèutiques i econòmiques. Implicacions ètiques i socials. 
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Els mètodes pedagògics, així com els materials i recursos didàctics que           
s’utilitzaran. 

 
ESPA  
 
Curs Matemàtiques C. Naturals 

ESPA 1 La primera part de la classe es       
dedicarà a la explicació teòrica per      
part de la professora, partint dels      
coneixements previs de l’alumnat i     
intentant la seva participació, per     
després passar a la realització     
individual o en parelles d’activitats i      
problemes. 
Es procurarà que l’aprenentatge sigui     
significatiu i funcional, partint de     
problemes extrets de situacions reals. 
També s’intentarà que l’alumnat    
aconsegueixi confiança, seguretat i    
motivació en la resolució de les      
activitats i problemes, guanyant en     
autonomia i aplicació d’estratègies. 

Els mètodes pedagògics que es     
preveu utilitizar van dirigits a     
fomentar l’aprenentatge significatiu   
de l’alumnat. En aquest sentit     
s’intentarà que els alumnes participin     
de forma activa en el seu      
aprenentatge per fomentar que    
elaborin i organitzin la informació per      
tal de deixar de ser purs receptors       
d’informació (així el professor esdevé     
el guia i mediador del procés      
d’ensenyament i aprenentatge).  
Per aconseguir-ho s’afavorirà el    
treball cooperatiu per a la recerca,      
manipulació i reelaboració escrita i     
oral de la informació.  

ESPA 2 La primera part de la classe es       
dedicarà a la explicació teòrica per      
part de la professora, partint dels      
coneixements previs de l’alumnat i     
intentant la seva participació, per     
després passar a la realització     
individual o en parelles d’activitats i      
problemes. 
Es procurarà que l’aprenentatge sigui     
significatiu i funcional, partint de     

Els mètodes pedagògics que es     
preveu utilitizar van dirigits a     
fomentar l’aprenentatge significatiu   
de l’alumnat. En aquest sentit     
s’intentarà que els alumnes participin     
de forma activa en el seu      
aprenentatge per fomentar que    
elaborin i organitzin la informació per      
tal de deixar de ser purs receptors       
d’informació (així el professor esdevé     
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problemes extrets de situacions reals. 
També s’intentarà que l’alumnat    
aconsegueixi confiança, seguretat i    
motivació en la resolució de les      
activitats i problemes, guanyant en     
autonomia i aplicació d’estratègies. 

el guia i mediador del procés      
d’ensenyament i aprenentatge).  
Per aconseguir-ho s’afavorirà el    
treball cooperatiu per a la recerca,      
manipulació i reelaboració escrita i     
oral de la informació.  

ESPA 3 Aprenentage basat en problemes: el     
professor exposarà un problema i els      
alumnes en grups de 3-4 persones      
intentaran trobar una tàctica de     
resolució i finalment resoldre’l. El     
professor farà d’assessor i no de      
transmissor de coneixement. Els    
mètodes de resolució de cada grup i       
els coneixements adquirits es    
posaran en comú. Es reflexionarà     
sobre els conceptes apareguts.    
Posteriorment es faran exercicis    
rutinaris per a reforçar aquests     
conceptes. 

A la primera unitat es realitzaran      
classes magistrals i petits treballs de      
recerca per veure les diferents     
capacitats dels alumnes. A partir de      
la segona unitat començarem a     
aplicar ABP (aprenentatge basat en     
projectes) d’anatomia i fisiologia    
humanes. Dins aquestes ABP es     
promourà la salut a partir de grups       
d’investigació , cadenes de    
preguntes, lectures compartides,   
trencaclosques expositius etc . A     
nivell pràctic, es realitzaran petites     
investigacions (per assolir els    
continguts de fisiologia) i disseccions     
(per assolir els continguts    
d’anatomia). 

ESPA 4 Aprenentage basat en problemes: el     
professor exposarà un problema i els      
alumnes en grups de 3-4 persones      
intentaran trobar una tàctica de     
resolució i finalment resoldre’l. El     
professor farà d’assessor i no de      
transmissor de coneixement. Els    
mètodes de resolució de cada grup i       
els coneixements adquirits es    
posaran en comú. Es reflexionarà     
sobre els conceptes apareguts.    
Posteriorment es faran exercicis    
rutinaris per a reforçar aquests     
conceptes. 

A la primera unitat es realitzaran      
classes magistrals i petits treballs de      
recerca per veure les diferents     
capacitats dels alumnes. A partir de      
la segona unitat començarem a     
aplicar ABP (aprenentatge basat en     
projectes) de problemes ambientals i     
tecnològics de Balears. Dins    
aquestes ABP es promourà la     
recerca i el mètode científic a partir       
de grups d’investigació, lectures    
compartides (a partir de diferents     
articles de diari i revistes     
científiques), debats etc. que    
permetran que l’alumne sàpiga    
extreure informació argumentant-la i    
defensant-la davant la resta dels     
companys. 

 
UIB 
 
Matemàtiques Biologia 

classe magistral S’intentarà afavorir la participació activa de      
l’alumnat en el seu aprenentatge per      
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fomentar que elaborin i organitzin la      
informació, mitjançant unes activitats    
prèvies de cada unitat que l’alumnat haurà       
de realitzar a casa. Es combinaran amb       
classes magistrals al centre donada la      
poca disponibiliat de temps i la tipologia       
d’examen pel qual se’ls està preparant. 

 
Informàtica 
 
Informàtica I Informàtica II 

S’intentarà afavorir la participació activa de      
l’alumnat en el seu aprenentatge per tal de        
fomentar la seva autonomia digital.  
 
Com que es tracta d’un alumnat que pretén        
assolir aquesta autonomia digital, primer     
se’ls explicarà com elaborar les activitats      
de classe però després se’ls intentarà      
guiar perquè siguin capaços de     
realitzar-les per ells mateixos (encara que      
poden necessitar el suport puntual de la       
professora o d’altres companys més     
avançats).  
 
Així mateix, la professora elaborarà     
materials que els donarà en paper, els       
compartirà amb el google drive; així com       
vídeos tutorials per mirar d’afavorir     
l’autoaprenentatge de l’alumnat.  

• Els primers 10 minuts de cada      
sessió es dialogarà amb els     
alumnes sobre un problema concret     
i la manera de resoldre-la. La      
resolució d’aquest problema   
involucrarà un tipus de document i      
la producció d’aquest. Es poden     
tenir diverses solucions i, per tant,      
diversos tipus de document. 

• La resta de la classe i en la resta de          
sessions, s’elaborarà aquest   
document. És en aquesta passa on      
s’usarà l’ordinador. 

• Aquest procés es repetirà    
periòdicament 

• Per exemple, es pot parlar sobre      
com fer un currículum de forma      
original (fase 1), donant lloc com a       
possible solució a un    
videocurrículum. I per tant, la     
creació d’un vídeo i la posterior      
edició serà el document de     
producció final (fase 2). 

• Els alumnes faran de forma     
individual els documents encara que     
es promoure la discussió i suport del       
grup. 
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La distribució espai-temps. 

 
Espai 
 
Al tractar-se d’un centre compartit no es pot distribuir el mobiliari a l’aula de forma               
permanent. Per la qual cosa la distribució del mobiliari és la clàssica: tothom encarat a la                
pissarra, el professor té una taula i cadira privilegiades i no es disposa de cap mobiliari                
específic per desar les produccions dels alumnes, pòsters o altres materials comuns o             
individuals. Per defecte, les modificació d’aquesta distribució serà puntual i es faran en el              
mateix moment (segons les necessitats de l’assignatura segons les activitats realitzades);           
excepte als cursos següents, on es realitzaran freqüenment: 
 
 
Curs Distribució 

ESPA 1 i 2 Naturals S’intentarà afavorir el treball per parelles a       
la majoria de les classes.  
 
Per fer-ho es treballarà en taules grupals       
(en cas de realitzar activitats escrites) o       
amb documents compartits potenciant al     
màxim el diàleg en relació a l’elaboració       
dels continguts de l’assignatura (en cas de       
treball amb ordinador).  

ESPA 3 i 4 Naturals Per realitzar els projectes es necessita      
l’aula d’informàtica ja que disposa de      
taules grans per realitzar les tasques (amb       
agrupacions TGT -team games    
tournament-) i d’ordinadors per la recerca.      
S’utilitzarà el laboratori per realitzar     
qualque experiment senzill , i si no fos        
possible, s'improvisarà una zona de     
laboratori senzill a l’aula 

ESPA 3 i 4 Matemàtiques Les taules dels alumnes s’agruparan de 3       
en 3 o 4, per tal de realitzar la resolució en           
grup dels problemes. 
 
Aquesta distribució no es realitzarà quan el       
docent hagi d’explicar un concepte teòric      
(minoria de les classes) 
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Per a facilitar els canvis de disposició del mobiliari de classe o l'opció que es realitzi la                 
classe en una ubicació diferent (per exemple al pati, o al laboratori), la direcció del centre                
assigna una aula per a cada professor (o assignatura), de manera que els canvis que faci                
el professor puguin, almenys, romandre tot un dia lectiu. 
 
Temps 
 
Aquesta és la temporalització de les unitats didàctiques recollides al currículum d’ESPA o             
els blocs establerts al programa d’Accés a la UIB per a majors de 25 anys. El total de                  
sessions pot ser menor que el nombre de sessions assignades per curs, ja que es tenen                
en compte les sessions reals (descomptant festius, vacances, sortides extraescolars, etc.) 
 
Curs UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total 

ESPA 1  
Matemàtiques 

17 15 9 15 - - - 56 

ESPA 2  
Matemàtiques 

21 26 9 - - - - 56 

ESPA 3  
Matemàtiques 

20 16 21 6 - - - 59 

ESPA 4  
Matemàtiques 

16 15 9 8 - - - 48 

ESPA 1 C. Naturals 21 11 11 - - - - 43 

ESPA 2 C. Naturals 21 11 11 - - - - 43 

ESPA 3 C. Naturals 18 16 16 14 - - - 64 

ESPA 4 C. Naturals 16 15 15 14 - - - 60 

UIB Matemàtiques 53 20 10 - - - - 83 

UIB Biologia 11 12 11 7 6 6 6 66 

Informàtica I 10 26 2 4 14 7 - 63 

Informàtica II 23 24 19 - - - - 66 
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Les activitats d’ampliació i de reforç. 

 
ESPA 
 
Curs C. Naturals Matemàtiques 

ESPA 1 Al dia a dia de les classes       
s’afavorirà la tutoria entre    
iguals (vegeu Nota 1) 
 
Utilitzam aquesta  
metodologia d’aprenentatge  
com a activitats d’ampliació    
i reforç permanent dins    
l’aula perquè l’experiència   
ens demostra que no    
només l’alumne tutorat   
aprèn –per l’ajuda   
permanent i personalitzada   
que rep del seu company     
tutor- sinó que el tutor     
també aprèn, perquè   
ensenyar és la millor    
manera d’aprendre.  
Així mateix com a mesura     
de reforç es potenciarà al     
màxim l’assistència de   
l’alumnat amb més   
dificultats a les hores de     
reforç, per tal d’oferir-li un     
suport individualitzat.  

Atès que els alumnes del     
nivell I comparteixen les    
classes i en alguns    
moments la professora no    
pot atendre tota la diversitat     
que hi sol haver a l’aula      
dins aquest nivell,   
s’intentarà que els alumnes    
més capacitats ajudin els    
altres. 
Per altra banda, alguns    
alumnes solen tenir greus    
mancances en els   
coneixements previs  
necessaris per poder assolir    
els objectius d’aquest nivell.    
En aquests casos se’ls    
donarà activitats  
complementàries per poder   
superar aquestes  
mancances. 
Així mateix, es potenciarà al     
màxim l’assistència de   
l’alumnat amb més   
dificultats a les hores de     
reforç. 

ESPA 2 Al dia a dia de les classes       
s’afavorirà la tutoria entre    
iguals (vegeu Nota 1) 
 
Així mateix com a mesura     
de reforç es potenciarà al     
màxim l’assistència de   
l’alumnat amb més   
dificultats a les hores de     
reforç, per tal d’oferir-li un     
suport individualitzat.  

Atès que els alumnes del     
nivell I comparteixen les    
classes i en alguns    
moments la professora no    
pot atendre tota la diversitat     
que hi sol haver a l’aula      
dins aquest nivell,   
s’intentarà que els alumnes    
més capacitats ajudin els    
altres. 
Per altra banda, alguns    
alumnes solen tenir greus    
mancances en els   
coneixements previs  
necessaris per poder assolir    
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els objectius d’aquest   
mòdul. En aquests casos    
se’ls farà participar de les     
explicacions del mòdul 1. 
Així mateix, es potenciarà al     
màxim l’assistència de   
l’alumnat amb més   
dificultats a les hores de     
reforç. 

ESPA 3 Des del primer dia la     
professora va valorant les    
competències, les  
mancances que duu cada    
alumne així com l’actitud    
envers la matèria i la     
implicació en el procés    
d’aprenentatge per adequar   
l’actuació (disseny del   
projecte de cada unitat    
d’aprenentatge, grups de   
cada projecte TGT) a les     
característiques del grup i    
als diferents tipus   
d’alumnes. Així com també    
aprofitar les hores de reforç     
per alumnes amb més    
mancances i menor   
implicació per diferents   
motius.  

Els alumnes que ho    
necessitin o ho demanin    
rebran exercicis  
complementaris o de reforç 

ESPA 4 Des del primer dia la     
professora va valorant les    
competències, les  
mancances que duu cada    
alumne així com l’actitud    
envers la matèria i la     
implicació en el procés    
d’aprenentatge per adequar   
l’actuació (disseny del   
projecte de cada unitat    
d’aprenentatge, grups de   
cada projecte TGT) a les     
característiques del grup i    
als diferents tipus   
d’alumnes. Així com també    
aprofitar les hores de reforç     
per alumnes amb més    
mancances i menor   
implicació per diferents   

Els alumnes que ho    
necessitin o ho demanin    
rebran exercicis  
complementaris o de reforç 
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motius.  
 

 
Notes: 
 

1. La metodologia “d’aprenentatge entre iguals” és un mètode d’aprenentatge         
cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica            
pel que fa al coneixement dels continguts de l’assignatura i a les competències             
bàsiques que pretenem assolir. 

 
Accés a la UIB per a majors de 25 anys 
 
Matemàtiques 
 
Al tractar-se d’una assignatura encarada a realitzar un examen de preguntes tancades, no             
té sentit fer activitat d’ampliació. 
 
Pel que fa a les activitats de reforç, els alumnes que ho necessitin (que ho demanin o bé                  
que ho detecti el professor) se’ls assignarà activitats de reforç o de repàs de continguts               
previs i se’ls recomanarà l’assistència a tutoria. 
 
Biologia 
 
En cas que un alumne vulgui ampliar els continguts de l’assignatura, se li proporcionaran              
els recursos necessaris perquè pugui fer-ho.  
A la vegada, malgrat que per problemes de continguts-temps, en aquest tipus            
d’ensenyament no es pot afavorir al dia a dia de les classes la tutoria entre iguals (vegeu                 
Nota 1), s’insistirà moltíssim a l’alumnat perquè utilitzin aquest mètode d’estudi fora de             
classe (explicant casos d’antics alumnes que l’han utilitzant i han superat amb èxit les              
proves d’accés).  
Així mateix, si un alumne ho sol·licita, o el professor ho considera necessari, se’ls              
recomanrà l’assistència a les sessions de reforç. 
 
Informàtica 
Informàtica 1 
Al dia a dia de les classes s’afavorirà la tutoria entre iguals (vegeu Nota 1) 
 
Així mateix com a mesura de reforç individual la professora elaborarà vídeos tutorials amb              
la finalitat de reforçar els continguts treballats a classe que a la vegada serviran d’activtat               
de reforç fora de l’aula.  
 
Informàtica 2 
 
S’assignaran exercicis de reforç o ampliació depenent de les necessitats individuals de            
l’alumne, a demanda. 
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Els criteris d’avaluació i de qualificació 

ESPA 
Elements a avaluar 
 
Els elements avaluables corresponen als Criteris d’avaluació del currículum d’ESPA          
[Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix                 
el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció             
del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117,               
11-08-2009)]. 
 
 
Criteris d’avaluació generals de departament 
 

L'assistència a menys d'un 80% de les classes comporta la pèrdua de l'avaluació             
contínua. En aquest cas, serà necessari aprovar l’examen final per a aprovar i la nota final                
serà la nota de l’examen final. La realització de l’examen final es farà al final del                
quadrimestre, en una data que el centre fixarà. 

 

Quan no s’hagi perdut el dret d’avaluació contínua, s’aplicaran els criteris d’avaluació            
següents: 

● Els continguts de l’assignatura es dividiran en unitats d’aprenentatge. Aquestes          
unitats poden o no coincidir amb les unitats del currículum. Es poden agrupar o              
dividir segons consideri el docent. Per exemple, es poden usar unitats           
d’aprenentatge associades a habilitats. Si no s’especifica el contrari, les unitats           
d’aprenentatge coincidiran amb les del currículum. 

● Cada unitat d’aprenentatge tendrà assignada una nota. Aquesta nota es          
conformarà en base a un o diversos instruments d'avaluació. Aquests instruments           
d'avaluació poden ser exàmens parcials, realització de treballs, compleció dels           
deures, treball diari, assistència a les classes de suport i ordinàries, comunicació            
alumne-professor, actitud, etc.  

● Es podran establir condicions sin-equa-non per als instruments d’avaluació de les           
unitats d’aprenentage abans esmentades. Per exemple, aprovar amb una nota          
superior a 3,5 un examen o haver entregat un treball. 

○ Si un instrument d’avaluació es marca com a sin-equa-non, tenir un suspès            
o un no-presentat en aquest instrument significarà que l’alumne tendrà          
l’obligació de recuperar-lo 

○ En cas de què al final no es presenti a recuperar-lo, es considerarà             
l’assignatura suspesa. 
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○ Com a criteri general, les recuperacions dels instruments d’avaluació es          
realitzaran a final de quadrimestre, en les dates de recuperacions. 

○ Cada professor establirà de quina manera s’han de recuperar els          
instruments d’avaluació. 

● En el cas què un alumne es presenti per recuperar un instrument d’avaluació i              
obtingui una nota inferior a l'obtinguda prèviament, queda a criteri del professor fer             
la mitjana amb la nota que considera oportuna per al còmput de la nota de la unitat                 
d’aprenentatge corresponent i de la nota final. 

● Cada professor fixarà a principi de curs els instruments d’avaluació que hi haurà a              
les unitats d’aprenentatge, el seu pes i si tenen la condició sin-equa-non. Tota             
aquesta informació es plasmarà a la programació i se n’informarà degudament als            
alumnes a principi de curs. 

● La nota final es calcularà usant una funció d’agregació de les notes de les unitats               
d’aprenentatge. Són funcions d’agregació a) la mitjana aritmètica i b) la suma de             
les notes, entre d’altres. La funció d’agregació usada s’especificarà als criteris           
d’avaluació específics. 

 

Criteris específics 
 

Ciències de la Naturalesa 
 

ESPA 1/ESPA 2 
 
Cada unitat d’aprenentatge s’avaluarà amb un o diversos intruments d’avaluació, com són            
la feina a classe, treballs (presentacions, murals, tríptics, adequats a l’estil d’aprenentatge            
de l’alumnat), la presentació d’aquests treballs (exposicions, vídeos, etc), l’activitat inicial i            
final, altres exercicis de classe i altres instruments a determinar per la professora.  
 
Cada instrument d’avaluació tendrà una puntuació. Abans d’avaluar els alumnes amb           
aquest instrument d’avaluació, es fixarà la puntuació i se’ls n’informarà. Durant l’aplicació            
d’aquest instrument d’avaluació, l’alumne podrà aconseguir punts entre 0 i l’esmentada           
puntuació. 
 
La nota de l’alumne serà la suma dels punts obtinguts a tots els instruments d’avaluació.  
 
La nota final serà establerta segons una reescalació de l’interval [0, Puntuació màxima] a              
[0, 10]. 
 
És condició sin-equa-non tenir una nota de cada instrument d’avaluació 
 
L’incompliment de la condició sin-equa-non implicarà la realització a final del quadrimestre            
d’un examen amb els continguts dels instruments d’avaluació pendents. 
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ESPA 3/ESPA 4 
 
Cada unitat d’aprenentatge tendrà una nota, que resultarà de la mitjana d’un mínim d’un              
examen parcial i/o altres instruments d'avaluació, com són treballs de recerca i            
exposicions. Aquests instruments d’avaluació tendran un pes global del 70%. 
 
Els exàmens escrits podran incloure una part de comprensió lectora de textos, relacionats             
amb la unitat didàctica. 
 
És condició sin-equa-non per aprovar tenir una nota superior a 3,5 cada examen i cada               
treball. Les recuperacions dels exàmens i treballs suspesos es realitzaran quan el            
professor ho consideri oportú i consistiran en una altre prova escrita. 
 
El 30% restant correspon al compleció dels deures, treball diari, assistència a les classes              
(de suport i ordinàries), comunicació alumne-professor, actitud. 
 

Matemàtiques 
 

ESPA 1/ESPA 2 
 

● Es realitzarà un mínim d’un examen parcial per cada unitat d'aprenentatge. La            
mitjana d’aquestes proves tendrà un pes d’un 80% de la nota final. L’altre 20%              
correspondrà a deures, assistència a les classes (de suport i ordinàries), activitats            
realitzades a classe, interès demostrat, actitud, comunicació alumne-professor, etc.         
Aquest 20% s’aplicarà després de calcular la mitjana dels exàmens. 

● Qualsevol examen amb una nota inferior a 3,5 s'haurà de recuperar encara que la              
mitjana de totes les unitats d'aprenentatge sigui superior a 5. 

● Els alumnes que hagin suspès la meitat o més de les proves parcials amb una nota                
inferior a 3,5 hauran de fer la prova final. 

● Si un alumne no s'ha pogut presentar a un examen parcial (per les causes que               
siguin), tendrà dret a recuperar-lo en les dates de recuperacions (sempre i quan no              
hagi perdut el dret a avaluació continuada). 

● Al final del quadrimestre es realitzaran les recuperacions de les unitats didàctiques            
pendents i/o l'examen final. 

 

ESPA 3 
 
Les unitats d’aprenentatge són: 

1. Potències i notació científica 
2. Equacions de primer grau 
3. Representació de funcions i funcions afins 
4. Estadística descriptiva unidimensional 
5. Modelització, resolució de problemes i estudi de problemàtiques reals 
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Totes les unitats d’aprenentatge coincideixen amb el currículum excepte la 5a, que tracta             
sobre el tema transversal de resolució de problemes oberts. 
 
Cada unitat d’aprenentatge s’avaluarà amb un o diversos intruments d’avaluació. Així           
mateix, un instrument d’avaluació podrà avaluar distints objectius, continguts o criteris           
d’avaluació de diverses unitats d’aprenentatge o de l’àmbit. En aquest cas, es separaran             
les notes dels exercicis o activitats corresponents de cada unitat d’aprenentatge per al             
càlcul de la nota final de la unitat. 
 
Cada instrument d’avaluació tendrà una puntuació. Abans d’avaluar els alumnes amb           
aquest intrument d’avaluació, es fixarà la puntuació i se’ls n’informarà. Durant l’aplicació            
d’aquest instrument d’avaluació, l’alumne podrà aconseguir punts entre 0 i l’esmentada           
puntuació. 
 
Els instruments d’avaluació usats en el curs seran 

- exàmens (individuals o en grup) 
- treballs puntuals de recerca 
- resolució d’activitats 
- redacció d’informes d’activitats 
- exposició pública de resolució de problemes, d’activitats realitzades o conceptes          

teòrics 
- compleció de deures o tasques encomanades 
- assistència setmanal a les classes (ordinàries i de suport) 
- valoració de la proactivitat de l’alumne (esforç diari, interès demostrat i actitud) 
- la heteroavaluació i autoavaluació de tots els instruments d’avaluació anteriors 

 
La nota de l’alumne serà la suma dels punts obtinguts a tots els instruments d’avaluació.  
 
La nota final serà establerta segons una reescalació de l’interval [0, Puntuació màxima] a              
[0, 10]. 
 
És condició sin-equa-non tenir una nota de cada examen o activitat obligatòria 
 
Les recuperacions dels exàmens es realitzaran a final del quadrimestre amb un examen             
amb els mateixos continguts i format. 
 
Les recuperacions de les activitats obligatòries es realitzaran amb una activitat semblant. 

ESPA 4 
 
Les unitats d’aprenentatge són: 

1. Equacions de segon grau i funció quadràtica 
2. Funcions afins, de proporcionalitat inversa i exponencials 
3. Probabilitat 
4. Modelització, resolució de problemes i estudi de problemàtiques reals 
5. Projecte d’investigació 

 
Totes les unitats d’aprenentatge coincideixen amb el currículum excepte la 4a, que tracta             
sobre el tema transversal de resolució de problemes oberts. 
 
Cada unitat d’aprenentatge s’avaluarà amb un o diversos intruments d’avaluació. Així           
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mateix, un instrument d’avaluació podrà avaluar distints objectius, continguts o criteris           
d’avaluació de diverses unitats d’aprenentatge o de l’ambit. En aquest cas, es separaran             
les notes dels exercicis o activitats corresponents de cada unitat d’aprenentatge per al             
càlcul de la nota final de la unitat. 
 
Cada instrument d’avaluació tendrà una puntuació. Abans d’avaluar els alumnes amb           
aquest intrument d’avaluació, es fixarà la puntuació i se’ls n’informarà. Durant l’aplicació            
d’aquest instrument d’avaluació, l’alumne podrà aconseguir punts entre 0 i l’esmentada           
puntuació. 
 
Els instruments d’avaluació usats en el curs seran: 

- exàmens (individuals o en grup) 
- realització del treball de recerca (recerca, redacció de la memòria i exposició            

pública) 
- resolució d’activitats 
- redacció d’informes d’activitats 
- exposició pública de resolució de problemes, d’activitats realitzades o conceptes          

teòrics 
- compleció de deures o tasques encomanades 
- assistència setmanal a les classes (ordinàries i de suport) 
- valoració de la proactivitat de l’alumne (esforç diari, interès demostrat i actitud) 
- la heteroavaluació i autoavaluació de tots els instruments d’avaluació anteriors 

 
La nota de l’alumne serà la suma dels punts obtinguts a tots els instruments d’avaluació.  
 
La nota final serà establerta segons una reescalació de l’interval [0, Puntuació màxima] a              
[0, 10]. 
 
És condició sin-equa-non tenir una nota de cada examen i del treball d’investigació 
 
Les recuperacions dels exàmens es realitzaran a final del quadrimestre amb un examen             
amb els mateixos continguts i format. 
 
Les recuperacions de les activitats obligatòries es realitzaran amb una activitat semblant. 
 
La recuperació del treball d’investigació es farà presentant el treball amb els errors del              
treball original corregits. 

 

Informàtica i Accés a la UIB 
 
Al tractar-se d’assignatures no reglades, aquestes no donen dret a l’expedició de títol. Així              
i tot, el centre a nivell particular expedeix un certificat d’assistència, si l’alumne ha assistit               
regularment al curs, o d’assistència i aprofitament, si l’alumne a més ha aprofitat les              
classes per adquirir els coneixements propis de l’assignatura (vegeu l’apartat          
corresponent). 
 
 
Es fixa el 80% d’assistència per a rebre el certificat d’assistència 
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El criteri per a obtenir el certificat d’aprofitament serà, a més del d’assistència, els              
següents: 
 
 
Informàtica I Informàtica II 

-si l’alumne és capaç d’enviar i rebre 
correus 
-és capaç de fer cerques bàsiques per 
internet 
-és capaç d’utilitzar amb fluïdesa un mínim 
de dues aplicacions del compte google o 
una i el youtube.  

- reproduir un document quotidià al 
libreoffice 

- usar amb fluïdesa els fulls de càlcul 
- saber realitzar una petita 

presentació 
- crear i editar un blog 
- crear i editar un vídeo 

  
 
 
En el cas d’Accés a la UIB, s’obtendrà el certificat d’aprofitament si supera més d’un 70%                
dels exàmens  
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Els elements transversals tractats article 10 RD 126/2014. (A EP i a ESO) 

 
Disposam de les activitats específiques següents que podem fer servir segons les            
necessitats de grup quan detectam manca valors socioculturals apropiats: 
 
Activitat Elements transversals 

Es treballaran a ESPA 3 com a activitat        
curricular 

Educació per a  la salut 
Educació sexual 

S’Altra senalla 
 
Activitat sobre comerç just organitzat per      
s’Altra senalla. 

Educació per al consum responsable 

 
 
 
  

60 



 

 

Els materials i recursos didàctics que s'utilitzaran. 

 
 
Curs Matemàtiques C. Naturals 

ESPA 1 Fotocòpies preparades per   
la professora. 
Material per treballar la    
geometria 
Calculadora 

Projector: per les sessions    
inicials d’introducció de   
continguts.  
Fotocòpies preparades per   
la professora.  
Ordinadors per l’elaboració   
de documents individuals o    
compartits, recerca  
d’informació, produccions  
finals… 
Material necessari per   
l’elaboració de murals. 
Material manipulable per la    
consolidació de conceptes,   
blu tack i pissarra o paret.  
Material de camp i mòbil     
dels alumnes per   
l’elaboració de tríptics.  
Així mateix es treballarà    
amb l’entorn virtual   
EDMODO per mirar de    
suplir els problemes   
d’assistència que pugui   
tenir l’alumnat.  
 

ESPA 2 Fotocòpies preparades per   
la professora. 
Capsa de cossos   
geomètrics 
Calculadora 

Projector: per les sessions    
inicials d’introducció de   
continguts.  
Fotocòpies preparades per   
la professora.  
Ordinadors per l’elaboració   
de documents individuals o    
compartits, recerca  
d’informació, produccions  
finals… 
Material necessari per   
l’elaboració de murals. 
Material manipulable per la    
consolidació de conceptes,   
blu tack i pissarra o paret.  
Material de camp i mòbil     
dels alumnes per   
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l’elaboració de tríptics.  
Així mateix es treballarà    
amb l’entorn virtual   
EDMODO per mirar de    
suplir els problemes   
d’assistència que pugui   
tenir l’alumnat.  

ESPA 3 guix i pissarra 
ordinador del professor 
projector  
fotocòpies d’exercicis 
materials manipulables 
pissarres veleda 
 

Fotocòpies preparades per   
la professora. 
Ordinador del professor i    
alumnes (recursos en xarxa    
i material audiovisual) i    
projector. 
Pissarres veleda petites   
per resolució de problemes    
individualment. 
Material de laboratori: bates    
i estris de disecció 

ESPA 4 guix i pissarra 
ordinador del professor 
projector  
fotocòpies d’exercicis 
mòbils dels alumnes i    
professor 
pissarres veleda 
materials manipulables 

Fotocòpies preparades per   
la professora 
Diaris i revistes científiques  
Ordinador del professor i    
alumnes (recursos en xarxa    
i material audiovisual) i    
projector. 
Material de laboratori (suro    
per realitzar models   
tectònics, roques per   
determinar densitat i   
volum...) i pissares veleda. 

 
 

• A Informàtica I i II s’usaran els ordinadors i el projector. A informàtica 1, a més,                
s’oferirà a l’alumnat que dugui a classe les seves tauletes i/o ordinadors digitals, si              
així ho prefereixen, perquè al nivell tan bàsic que treballem, és un ajut per la seva                
autonomia digital no canviar d’entorn. Així mateix es disposarà de vídeos tutorials            
elaborats per la professora.  

• A Accés a la UIB de Matemàtiques s’usarà guix i pissarra i l’ordinador del              
professor. 

• A Accés a la UIB de Biologia s’utilitzaran fotocòpies d’apunts i activitats elaborades             
per la professora, projector que servirà de suport per la professora i l’entorn virtual              
EDMODO per mirar de suplir els problemes d’assistència que sol tenir aquest tipus             
d’alumnat.  
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Els procediments de suport i de recuperació 

 
 
S'estableix un doble sistema de suports i reforços. Per una banda, hi ha un reforç de                
matèria consistent en una hora setmanal de cada una de les sis matèries que cursen a                
ESPA, assignat a un/a professor/a dels respectius departaments. I per altra banda, cada             
professor/a té una hora d'atenció a l'alumnat (generalment complementària) que pot           
aprofitar qualsevol alumne per a aclarir dubtes, recollir material quan ha faltat, etc.             
S'adjunta llista de suports i reforços (tutories 18-19). A més, cada professor/a aprofita els              
recursos telemàtics de què disposam per a reforçar la comunicació amb l'alumnat (en             
certa manera com un sistema semipresencial) i enviar-rebre activitats i material. 
 
A final de quadrimestre, en una data que el centre fixarà, es realitzaran les recuperacions               
dels exàmens parcials, que coincidiran amb els exàmens finals (per aquells alumnes que             
han perdut el dret a l’avaluació contínua).  
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Les activitats complementàries i extraescolars que pretén fer l’equip docent 

 
Es proposen com a sortides extraescolars les següents: 

• Sortida a es Trenc per a ESPA 1 i ESPA 2 el primer i segon quadrimestre de                 
l’assignatura de Ciències de la Naturalesa. 
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La contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau 

 
1. Competència matemàtica  
 
La vida social, familiar i laboral són un mitjà idoni per al desenvolupament de la               
competència matemàtica: l’economia familiar, el treball, la creació d’una empresa          
requereixen l’ús del raonament lògic i matemàtic per analitzar-les, interpretar-les i           
valorar-les. 
 
La competència matemàtica comporta el desenvolupament de les habilitats i 
destreses necessàries per pensar i raonar matemàticament, resoldre        
problemes,identificar, interpretar i comunicar el pensament matemàtic, utilitzar eines         
d’aprenentatge adients (calculadora, software, Internet, llapis i paper, materials que es           
puguin manipular, etc.) i representar i modelitzar la informació matemàtica (nombres,           
símbols, gràfics, taules, llenguatge, etc.). Aquesta només es pot adquirir a partir de             
contextos significatius i que motivin a l’aprenentatge a les persones adultes, essent la             
resolució de problemes l’eix central a través del qual s’articula el seu desenvolupament. El              
raonament i la reflexió sobre el pensament contribueixen als processos d’autoregulació i            
transferència del coneixement, amb l’objectiu de capacitar les persones adultes per           
aprendre autonomament al llarg de tota la seva vida. 
 
2. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
La interpretació, la representació i l’anàlisi del món físic constitueix un dels trets bàsics de               
la ciència i de la matemàtica, a través de la formulació d’hipòtesis o models, de               
planificació d’investigacions, de recollida i representació de dades, d’identificació de          
patrons o regularitats, de raonament deductiu o inductiu i de resolució de problemes             
científics. El reconeixement i l’aplicació de les idees matemàtiques i científiques a nous             
contextos contribueixen a desenvolupar aquesta capacitat, així com les activitats en grup            
que propicien la interacció amb els altres i el món físic. 
 
3. Competència en el tractament de la informació i competència digital 
L’estudi de relacions funcionals entre variables, la representació i l’anàlisi de dades            
estadístiques, així com l’ús d’eines informàtiques (software, Internet, etc.), electròniques          
(calculadora) proporcionen les vies per al desenvolupament d’aquesta competència. L’ús          
de les TIC facilita l’observació, la recopilació i el tractament de les dades, la modelització               
de fenòmens i la comunicació del pensament científic i matemàtic. 
 
4. Competència en autonomia i iniciativa personal 
 
A l’àmbit de la investigació científica o de la resolució de problemes, la selecció              
d’estratègies, la planificació, la contrastació i la justificació de les conclusions comporten            
l’adquisició d’iniciativa i autonomia personal. La formulació de noves hipòtesis per a            
resoldre o comprendre problemes del món real, d’acord amb la detecció de errades o              
contradiccions respecte a les idees anteriors, implica la perseverança en la recerca de la              
solució o l’argumentació correcta, el manteniment de l’autoestima i la confiança en les             
pròpies capacitats. Així com, en el marc de les activitats en grup autodirigides, tals com la                
resolució de problemes, la investigació o la realització de projectes de treball comporten la              
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iniciativa personal i la capacitat crítica, creativa, d’organització i de pressa de decisions de              
les persones adultes. 
 
5. Competència per aprendre a aprendre 
Segons el pensament científic el coneixement neix del qüestionament de les idees prèvies             
a través de l’avaluació de les hipòtesis, de manera que pugui entrar en contradicció o               
manifestar errors, que possibilitin la formulació d’altres encertades. Per aprendre a           
aprendre les persones adultes han de saber generalitzar els seus resultats, reflexionar            
sobre el seu pensament, generar nous conceptes a partir dels anteriors, justificar les             
seves conclusions i dur a terme noves estratègies o provar noves conjectures. En             
definitiva, desenvolupar un pensament constructiu, crític i creatiu que els permeti           
autoregular el seu procés d’aprenentatge amb l’objectiu d’adquirir autonomia per aprendre           
al llarg de tota la seva vida. 
 
6. Competència en comunicació lingüística 
 
La comprensió del món i els problemes quotidians a l’àmbit de les persones adultes              
requereixen de l’ús i de la interpretació del llenguatge propi de la ciència i de la                
matemàtica. Per tal de descriure conceptes i processos; exposar, raonar i argumentar            
idees científiques o matemàtiques; i comunicar-les, discutir-les i contrastar-les, utilitzant el           
llenguatge escrit, oral i multimèdia. 
 
7. Competència en expressió cultural i artística 
La història ens mostra la importància de les matemàtiques i de la ciència pel              
desenvolupament social de la humanitat i la comprensió del món a través de les diferents               
cultures. El seu coneixement constitueix un bé cultural per si mateix, més enllà de les               
seves aplicacions. Cal destacar la notable influència del llenguatge geomètric en la            
creació artística i del pensament científic en la formació de la societat contemporània. 
 
8. Competència social i ciutadana 
A través del coneixement científic i matemàtic podem comprendre els fenòmens naturals i             
analitzar-los críticament per tal d’identificar i proposar solucions als problemes que afecten            
la conservació de la natura, amb especial incidència a les Illes Balears. Fomentar una              
presa de decisions responsable davant dels avanços en la recerca científica, establint            
criteris racionals i objectius. Respectar el punt de vista dels altres en la selecció              
d’estratègies, argumentacions o models, mantenir una actitud constructiva i cooperar          
coordinadament en el treball en grup. Amb el desenvolupament d’aquestes capacitats           
possibilitem la coexistència de ciutadans adults amb actituds socials integradores,          
responsables i solidàries. 
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Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat amb NESE 

 

Els departaments disposen el document de plantilla ACNS que podran utilitzar i/o adaptar             
segons cada cas. 
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Seguiment de la PD. Indicadors d'assoliment 

 
Al final de cada quadrimestre o període docent segons el tipus d’ensenyament cada             
professor/a farà una anàlisi de les metodologies d’aprenentatge aplicades i en deixarà un             
registre que figurarà a la memòria del departament. 
 
Al pla de seguiment i avaluació hi figuren les pautes per analitzar els resultats acadèmics               
de cada matèria i grup.  
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La prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol              
forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de qualsevol crim contra la             
humanitat 

 
Els temes que es treballen amb textos recollits de procedències diverses seran            
seleccionats segons criteris que tenguin per base el respecte, els valors humans, la             
igualtat i la prevenció de qualsevol forma de violència.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ  
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Sebastià Coves 

Agnès Ginard 

Marta Ferragut 

Joan Miquel Moranta 

Josep Maria Nadal 

Francesca Pons 

Bartomeu Sitjar 

Maria Magdalena Rigo Juan 

Margalida Muntaner 

Maria Monserrat Vidal 

Víctor Sáez 

Maria Roca 

 

El model d’aquesta programació s’ajusta a l’establert per Departament d’Inspecció          
Educativa l’any 2017, el qual està disponible a l’adreça web          
"http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/documents_institucionals-41172/archivopu
b.do?ctrl=MCRST4ZI222569&id=222569"id=222569" HYPERLINK  

 

Signat: Bartomeu Sitjar Roig 

(Cap de Departament) 

L’adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees, matèries o            
àmbits 
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Pel que fa a ESPA, els objectius d’àrea i d’àmbit aplicats són els que estableix el                
currículum d’adults [Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009,               
per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que              
condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes              
Balears (BOIB núm. 117, 11-08-2009)], els quals reproduïm tot seguit. 
 
Els objectius de les assignatures de preparació de les proves d’accés a la UIB són               
bàsicament aprovar la prova d’accés de les respectives matèries. Pel que fa a les              
assignatures de llengües estrangeres, la seva estructura aspira a acompanyar els           
estudiants des de la primera presa de contacte amb l’idioma fins a la capacitat de sostenir                
tot tipus d’intercanvis (parlats i escrits) amb autonomia i propietat. L’assignatura de            
Castellà per a estrangers té com objectiu el de facilitar l’ús d’aquesta llengua i el seu                
coneixement sòlid a estudiants que ja han tingut una primera presa de contacte amb ella,               
però aspiren a millorar-ne el domini. Les assignatures de llengua catalana, finalment,            
tenen com a objectiu obtenir el certificat corresponent de la Direcció General de Política              
Lingüística.  
 

Objectius de l’àmbit 

L’àmbit de la comunicació al final del procés d’aprenentatge de les persones adultes             
contribueix al desenvolupament de les capacitats següents: 
 
● Comprendre discursos orals i escrits, reconeixent-ne les diferents finalitats i          

situacions de comunicació en què es produeixen.  
 

● Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, cohesió, coherència i adequació           
a la situació comunicativa i al tipus de discurs. 
 

● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament, per               
prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia conducta. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual, a fi de desenvolupar la           
capacitat de regular les produccions lingüístiques pròpies. 
 

● Utilitzar les llengües com a instruments per adquirir nous aprenentatges; per cercar,            
seleccionar i processar informació; per comprendre i analitzar la realitat i per fixar i              
desenvolupar el pensament. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació i per ajudar a convertir les informacions             
en coneixement capaç de ser utilitzat en contextos i situacions diferents. 
 

● Proporcionar la informació suficient a l'alumnat, especialment als nouvinguts, sobre          
la situació sociolingüística de les Illes Balears per tal de possibilitar-los el            
coneixement i l'ús social de la llengua catalana com a eina d'integració social.  

 
● Demostrar que la llengua forma part d'una cultura, d'un medi natural i d'una             

determinada manera d'entendre la vida i les relacions entre les persones; treballar            
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el concepte de llengua lligat al medi que la genera i a la idiosincràsia de les                
persones que la utilitzen. 

 
 

Llengua Castellana i Literatura 

 
ESPA 1 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 

 
● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos quotidians i          
narratius. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Reconèixer el llenguatge retòric, els gèneres literaris i interpretar-ne adequadament          
el contingut i la finalitat. 
 

● Evitar els estereotips lingüístics que manifesten prejudicis classistes, racistes,         
sexistes. 

 
ESPA 2 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 

 
● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació als missatges que contenen. 
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● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Reconèixer els elements narratius i les característiques de la descripció a partir de             
models d'aquests tipus de textos. 
 

● Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Evitar els estereotips lingüístics que manifesten prejudicis classistes, racistes,         
sexistes. 

 
ESPA 3 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 

 
● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació als missatges que contenen. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges. 
 

● Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Respectar la diversitat cultural i relacionar l'evolució de la llengua castellana amb la             
societat i el seu marc històric. 
 

● Dialogar per resoldre els conflictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
ESPA 4 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 
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● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació als missatges que contenen. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràfic,             
morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació per             
cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Utilitzar la llengua com a instrument per adquirir nous aprenentatges. 
 

● Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Respectar la diversitat lingüística i relacionar l'evolució de la llengua castellana amb la             
societat i el seu marc històric. 
 

● Dialogar per resoldre els conflictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 

Llengua Catalana i Literatura 

ESPA 1 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 

 
● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels textos quotidians i          
narratius. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
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● Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Reconèixer el llenguatge retòric, els gèneres literaris i interpretar-ne adequadament          
el contingut i la finalitat. 
 

● Evitar els estereotips lingüístics que manifesten prejudicis classistes, racistes,         
sexistes. 

 
ESPA 2 
 
● Comprendre textos orals i escrits. 

 
● Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
● Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

● Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació amb els missatges que contenen. 
 

● Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            
ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

● Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

● Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Reconèixer els elements narratius i les característiques de la descripció a partir de             
models d'aquests tipus de textos. 
 

● Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

● Evitar els estereotips lingüístics que manifesten prejudicis classistes, racistes,         
sexistes. 

 
ESPA 3 
 
• Comprendre textos orals i escrits. 

 
• Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
1. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per                

prendre consciència dels propis sentiments. 
 

1. Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació amb els missatges que contenen. 
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• Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic,            

ortogràfic, morfològic i sintàctic. 
 

• Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

5. Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació            
per cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

● Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges. 
 

Interpretar i emprar la lectura com a fonts de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

Respectar la diversitat cultural i relacionar l'evolució de la llengua catalana amb la societat              
i el seu marc històric. 
 

Dialogar per resoldre els conflictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
 
 
ESPA 4 
 
Comprendre textos orals i escrits. 

 
Expressar-se oralment i per escrit amb coherència, adequació i correcció. 

 
Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament i per prendre                 

consciència dels propis sentiments. 
 

Identificar i analitzar les característiques lingüístiques dels mitjans de comunicació i           
valorar-ne la influència en la societat, amb la finalitat de desenvolupar actituds            
crítiques amb relació amb els missatges que contenen. 
 

Reflexionar sobre els elements formals de la llengua en els nivells fonològic, ortogràfic,             
morfològic i sintàctic. 
 

Revisar i corregir tant els textos com les activitats. 
 

Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la comunicació per             
cercar, elaborar i transmetre informació. 
 

Utilitzar la llengua com a instrument per adquirir nous aprenentatges. 
 

Interpretar i emprar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de              
coneixement del món, consolidant hàbits lectors mitjançant textos adequats. 
 

Respectar la diversitat lingüística i relacionar l'evolució de la llengua catalana amb la             
societat i el seu marc històric. 
 

Dialogar per resoldre els conflictes amb un llenguatge respectuós envers els altres. 
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Llengua Anglesa 
 
ESPA 1 

Comprendre globalment, segons el nivell d’aprofundiment de la llengua estrangera          
d’estudi, informació de textos orals en situacions de comunicació reals i sobre            
temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
 

Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar         
destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un              
cert nivell d’autonomia i correcció. 
 

Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d'extreure informació general             
i utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement              
d'altres cultures. 

 
 

Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest 70 procés i          
transferir els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a            
l’estudi de la llengua estrangera. 
 

Potenciar l’ús dels recursos didàctics a l’abast, sobretot de les TIC i d’altres com ara               
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i           
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 

 
Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l’ús de la              

llengua estrangera. 
 
 
ESPA 2 
 
Comprendre globalment, segons el nivell d'aprofundiment de la llengua estrangera          

d'estudi, informació de textos orals en situacions de comunicació reals i sobre            
temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
 

Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destreses          
comunicatives, dins i fora de l'aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell               
d'autonomia i correcció. 
 

Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d'extreure informació general i              
utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement             
d'altres cultures. 
 

Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb              
recursos adequats de cohesió i coherència. 
 

Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir          
els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l'estudi de la              
llengua estrangera. 
 

77 



 

Potenciar l'ús dels recursos didàctics a l'abast, sobretot de les TIC i d'altres com ara               
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i           
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 
 

Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, per a la               
comprensió i anàlisi de la realitat, la fixació i desenvolupament del pensament i la              
participació a la vida activa i quotidiana. 
 

Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic,              
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
 

Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l'ús de la llengua               
estrangera. 

 
 
ESPA 3 
Comprendre globalment, segons el nivell d'aprofundiment de la llengua estrangera          

d'estudi, informació de textos orals en situacions de comunicació reals i sobre            
temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
 

Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destreses          
comunicatives, dins i fora de l'aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell               
d'autonomia i correcció. 
 

Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d'extreure informació general i              
utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement             
d'altres cultures. 
 

Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb              
recursos adequats de cohesió i coherència. 
 

Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic,              
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
 

Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir          
els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l'estudi de la              
llengua estrangera. 
 

Potenciar l'ús dels recursos didàctics a l'abast, sobretot de les TIC i d'altres com ara               
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i           
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 
 

Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, per a la               
comprensió i anàlisi de la realitat, la fixació i desenvolupament del pensament i la              
participació a la vida activa i quotidiana. 
 

Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l'ús de la llengua               
estrangera. 

 
 
ESPA 4 

78 



 

 
Comprendre globalment, segons el nivell d'aprofundiment de la llengua estrangera          

d'estudi, informació de textos orals en situacions de comunicació reals i sobre            
temes propers al món i interessos de les persones adultes. 
 

Expressar-se oralment en situacions de comunicació bàsiques i desenvolupar destreses          
comunicatives, dins i fora de l'aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell               
d'autonomia i correcció. 
 

Llegir i comprendre de forma autònoma textos bàsics, a fi d'extreure informació general i              
utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement             
d'altres cultures. 
 

Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb              
recursos adequats de cohesió i coherència. 
 

Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic,              
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
 

Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir          
els coneixements adquirits en llengua materna o en altres llengües a l'estudi de la              
llengua estrangera. 
 

Potenciar l'ús dels recursos didàctics a l'abast, sobretot de les TIC i d'altres com ara               
diccionaris, llibres de consulta i materials multimèdia per obtenir, seleccionar i           
presentar la informació oral i escrita de forma autònoma. 
 

Utilitzar la llengua com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges, per a la               
comprensió i anàlisi de la realitat, la fixació i desenvolupament del pensament i la              
participació a la vida activa i quotidiana. 
 

Adquirir seguretat i confiança amb relació a la capacitat d'aprenentatge i l'ús de la llengua               
estrangera. 

Els indicadors d'assoliment de cadascun dels objectius plantejats 
 
En tots els casos, la referència constant será la revisió periòdica de la programació, per tal                
d’ajustar el currículum a les circumstàncies de cada grup i de cada alumne.  
 
ESPA 
 
En termes generals, i en base als continguts específics i als criteris d’avaluació i              
qualificació compartis, podem establir-ne els següents: 
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Correcta resolució de les activitats encomanades a classe amb propietat i domini            
pràctic de la llengua. 

Millora manifesta de l’habilitat lectora, demostrada a classe i a les lectures obligatòries             
plantejades. 

Superació amb èxit dels exàmens corresponents. 
 
CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 

Per a tots els objectius: 

Desenvolupament de la capacitat de comunicació en llengua castellana, tant per escrit            
com, molt especialment, de forma oral. 

Millora manifesta de l’habilitat lectora. 
Superació dels exercicis que s’aniran plantejant. 

 
ANGLÈS I ALEMANY 

Per a tots els objectius: 

Desenvolupament de la capacitat de comunicació en la llengua i el nivell            
corresponents, tant per escrit com de forma oral. 

Millora manifesta de l’habilitat lectora. 
Superació dels exercicis que s’aniran plantejant. 
 

FRANCÈS ... 
 
UIB  

 
El temari és el proposat per la UIB a la convocatòria de la prova corresponent.               

L’objectiu principal és que aprovin l’examen de l’assignatura, que és un examen extern al              
centre. Per tant, els indicadors per mesurar l’adquisició de competències i coneixements            
necessaris per a això, són l’aprovat d’exàmens de prova realitzat pel professorat i,             
finalment, l’aprovat de la prova d’accés. 
 
LLENGUA CATALANA 

L’objectiu principal és que assoleixin el nivell corresponent als establerts de manera            
oficial. Per tant, els indicadors per mesurar l’adquisició de competències i coneixements            
necessaris per a això, són l’aprovat d’exàmens de prova realitzat pel professorat i, en el               
cas que l’alumne decideixi presentar-se a les proves oficials, l’obtenció del títol.  

La seqüència dels continguts al llarg de cada curs 

ESPA 

Els continguts del curs són els que s’estableixen al currículum d’adults [Ordre de la              
consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix el               
currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del             
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títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117,              
11-08-2009)]. Tot seguit n’oferim la seqüenciació bàsica.  
 
LLENGUA CATALANA 
 
NIVELL 1. MÒDUL 1. 
 

1. Escriure i comprendre textos quotidians. 
2. Narrar fets, experiències i sentiments. 
3. Debatre, opinar i argumentar. El text argumentatiu. 
4. Llegim per plaer. Lectura de poemes i de textos dramàtics. 

 
NIVELL 1. MÒDUL 2 
 

1. Parlar i escoltar, llegir i escriure. 
2. Llegir la premsa. Els gèneres periodístics. 
3. Comprendre el món de la publicitat. 
4. El meu entorn i jo: llegir i escriure. 

 
NIVELL 2. MÒDUL 1. 
 

1. Aprendre a aprendre. Textos de l´àmbit acadèmic. El text expositiu. 
2. Entendre i escriure textos instructius. 
3. Entendre i usar els mitjans de comunicació. 
4. La llengua i la literatura de l'època medieval fins al segle XIX. Lectura i comentari                

de textos. 
 
NIVELL 2. MÒDUL 2 

 
1. Argumentar i exposar temes d´interès. 
2. Entendre i escriure textos administratius.  
3. Llengua i societat. 
4. Aproximació al marc literari, lingüístic i històric del món contemporani mitjançant            

la lectura, l'anàlisi i el debat de textos que en facilitin la comprensió. Segles XIX, XX i XXI. 
 
 
LLENGUA CASTELLANA 
ESPA I.1. 

UNIDAD 1 

Textos cotidianos: correo electrónico, chat, entrevista de trabajo 

La sílaba. las normas de acentuación 

El género y el número 

El sustantivo 

UNIDAD 2 
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La narración 

El verbo 

El adjetivo 

UNIDAD 3 

Los monosílabos 

Técnicas de comprensión lectora 

La familia de palabras 

La oración simple 

UNIDAD 4 

La reclamación y la instancia 

El determinante 

El adverbio 

El pronombre 

El texto dramático 

  
ESPA I.2. 
UNIDAD 1  

La comunicación 

Las categorías gramaticales 

Los sintagmas y la oración simple 

El subrayado y el esquema 

Familia léxica y campo semántico 

UNIDAD 2  

Normas generales de acentuación 

Tilde diacrítica 

Diptongos e hiatos 

Textos espontáneos y planificados 

La entrevista periodística 
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La noticia 

UNIDAD 3  

Denotación y connotación 

Comparación y metáfora 

La hache 

A ver / haber, Ahí / ay / hay 

La publicidad 

UNIDAD 4  

Sinonimia y antonimia 

Polisemia, homonímia e hiperonimia 

Neologismos y extranjerismos 

La descripción 

  
ESPA II.1. 
  
UNIDAD 1  

Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje 

Reglas generales de acentuación 

Tilde diacrítica 

La narración 

UNIDAD 2  

El lenguaje literario 

Figuras literarias 

Categorías gramaticales 

La oración simple 

El texto instructivo 

UNIDAD 3  

Literatura Edad Media 

Diptongos e hiatos 
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Los complementos del verbo 

Literatura del Renacimiento 

Literatura del Barroco 

UNIDAD 4 

Literatura de la Ilustración 

Literatura del Romanticismo 

Ortografía hacer / echar 

  
ESPA II.2. 
  
UNIDAD 1 

El texto: coherencia, cohesión, adecuación  

Niveles de lengua: los registros lingüísticos 

Texto argumentativo 

Texto expositivo  

UNIDAD 2 

La literatura 

Acentuación. Diacríticos. Diptongos e hiatos 

La oración simple: complementos del verbo 

Modernismo y Generación del 98  

UNIDAD 3 

Los porqués 

La interrogación directa e indirecta 

Las Vanguardias 

La Generación del 27  

UNIDAD 4 

La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación 

Literatura de posguerra 

El currículum y la carta de presentación 
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Palabras de ortografía dudosa  

 
 
 
LLENGUA ANGLESA 
 
NIVELL 1. MÒDUL 1. 
Getting to know each other . Asking for and giving personal information. 
 
1.’Geting to know other people’ 
2.’Introduce myself’ 
3. ‘Describing people’ 
4. ‘A day in the life of somebody’ 
 
NIVELL 1. MÒDUL 2.  
My life, my school, my neighbourhood and my city 
 
1. 'My neighbourhood and my school 
2. 'A Day in someone else's life' 
3. 'What is the weather like today?' 
4. 'Biographies of my family' 
 
NIVELL 2. MÒDUL 1 
Describing personality, natural phenomena, health and lifestyle 
 
1. 'My daily routines' 
2. 'The real me' 
3. 'Our environment' 
4. 'Our lifestyle' 
 
 
NIVELL 2. MÒDUL 2  
Describing personality, natural phenomena, health and lifestyle 
 
1. 'My free time' 
2. 'I'd like to be... to live…' 
3. 'My future?' 
4. 'We are in danger!' 
 
PROGRAMACIÓ ANGLÈS  NIVELL  I 
 
 
CONTINGUTS 
Vocabulari 
L'alfabet. Possessions 
Els colors 
Números cardinals 
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Números ordinals 
Països i nacionalitats 
Vida diària. Adverbis de frequència 
Activitats del temps lliure 
Membres de la família 
Llocs a la ciutat 
Mobles. Preposicions de lloc 
Mesos de l'any, dates 
Llocs per anar. At/to 
Feines i verbs relacionats 
Assignatures 
Parts del cos 
Vocabulari relatiu als viatges 
Menjar i begudes 
Roba 
El temps atmosfèric 
Característiques geogràfiques 
Tasques quotidianes: fer el llit, anar a comprar, etc 
 
 
 
Gramàtica 
Llenguatge de classe. Plurals 
Pronoms objecte 
to be 
Present Simple. Wh-questions 
have got/ has got. some/any 
there is / there are 
Present continuous 
can /can't 
Should/ must/ mustn’t 
Present simple and continuous 
 
El passat del verb to be 
El passat simple dels verbs regulars i irregulars; afirmatives, negatives, preguntes i            
respostes curtes. 
Paraules acabades amb -y. 
Activitats: go + preposició o sense. 
be going to: afirmatives, negatives... 
Noms contables i incontables. 
Expressions per transformar incontables en contables. 
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Funcions comunicatives 
Dir hello and goodbye. 
Saludar. I presentar-se. 
Donar informació personal. 
Escriure el perfil. 
Parlar de tu i de la teva família. 
Saber demanar menjar i beure . 
Saber demanar i dir l’hora 
Parlar del teu habitatge. 
Parlar de compres . 
Parlar de coses que t’agraden. 
Possessiu 's 
Parlar sobre els dies i les hores. Preposicions de temps 
Parlar sobre la rutina diària. 
Parlar sobre activitats d’oci. 
Realitzar una enquesta. 
Descriure una foto 
Fer oferiments de forma educada 
Saber descriure el que beus i menges 
Expressions per comentar bones notícies 
Saber parlar sobre un accident que ens ha passat o que ha passat a una altre persona 
Fer i contestar preguntes sobre el passat 
Parlar d'un viatge 
Descriure un país 
Saber escriure i entendre notes curtes 
Donar consells per anar de viatge 
 
 
PROGRAMACIÓ ANGLÈS NIVELL 2 
CONTINGUTS 
Vocabulari 
Presentar-se. Nacionalitats 
Professions 
Aconseguir una feina 
Construcció de paraules amb -ER 
Accions habituals a la vida 
Utensilis de cuina 
Adjectius 
Fer plans pel futur 
Activitats de vacances 
Accessoris de viatge 
Animals 

87 



 

Parlar de relacions 
Parlar de la gent que t’envolta 
Relacions 
Aconteixements 
Tecnologia 
Electrodomèstics 
La moda 
Anant de compres 
Materials i reciclatge 
La natura 
Adjectius possessius 
Parts del cos 
Problemes de salut 
Pronunciació 
 
Gramàtica 
Formes interrogatives 
Present Simple 
Past Simple 
Present Continuous/ Present Simple. 
Paast Continuous 
Futur: Be Going To, Will, Present Continuous com a futur 
Adjectius i adverbis. 
Present Perfect 
Present Perfect and Past simple. 
Quantificadors i expressions de quantitat 
Adjectius en forma comparativa i superlativa 
Primer i segon condicional 
Infinitiu i gerundi 
La veu passiva 
Verbs modals d’obligació i consell 
Oracions de relatiu 
Pronunciació 
 
Funcions comunicatives 
Parlar d’aconteixements 
Parlar d’accions passades 
Escriure sobre un membre de la família 
Escriure una biografia 
Parlar i escriure sobre hàbits alimentaris 
Descriure la teva cuina 
Discutir sobre preparatius per un viatge 
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Fer prediccions 
Expressar preferències 
Escriure una recomanació sobre un lloc per viatjar i fer un itinerari 
Demanar i expressar habilitat 
Parlar d’obligacions. 
Escriure un correu electrònic 
Parlar d’animals i descriure’ls 
Fer i escriure comparacions entre animals. 
Parlar d’activitats que hem fet i que no. 
Parlar d’amics 
Escriure una publicació per un fòrum 
Parlar i escriure sobre un invent 
Parlar i escriure sobre activitats 
Discutir sobre la roba i descriure-la 
Parlar sobre compres i la moda 
Parlar i escriure sobre l’entorn 
Parlar de reciclatge i deixalles electròniques. 
 
 
PROGRAMACIÓ ANGLÈS NIVELL III 
 
 
1. Vocabulari 
Sentiments i emocions. 
Estils musicals. Descriure performances 
Formació d’adverbis. 
Health and medical problems 
La feina i l’educació. 
Construcció de paraules amb prefixes. 
Requisits per una feina. 
Restaurants. 
Art. 
Parts de la ciutat. 
As/like. 
Activitats de vacances. 
Problemes en viatjar. 
Anant de compres. 
Adjectius compostos. Medicina i ferides. 
Tecnologia de la informació. 
Transport 
Materials; household items 
Life events; stages in life 
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Archaeology 
Weather and animals 
Society and economy 
Environment 
 
 
2. Gramàtica 
Present simple and continuous. Stative verbs. Preguntes directes i indirectes 
Present perfect / past simple. Just, already, yet. 
Past simple / Past continuous. 
Present perfect continuous 
Past perfect 
Future forms. 
Modal verbs 
Conditional 1. When, as soon as,unless, until, before. 
Purpose and possibility. 
Comparative and superlatives form of adjectives. 
Articles and quantifiers 
Verb + infinitive. 
Verb + -ing form 
Reporting verbs. Reported speech, 
Defining relative clauses. 
Conditionals 2,3. 
Modal perfects. Should have, could have. 
Passive verb forms. 
 
 
3. Funcions comunicatives 
 
Aprendre a obrir i tancar una conversa. 
Aprendre a parlar de malalties i salut 
Parlar sobre els propis interessos i gustos. 
Expressar preferències i donar raons. 
Aprendre a parlar de transport i viatges 
Saber fer i respondre a peticions. 
Descriure plats. 
Expressar reaccions a una notícia sorprenent. 
Parlar sobre malalties i enfermetats. 
Fer i acceptar disculpes. 
Saber mantenir una conversa telefònica. 
Saber contar una història; demanar sobre el passat i explicar anècdotes passades. 
Expressar plans futurs 

90 



 

Expressar la opinió sobre reciclatge i medi ambient. 
Convidar, acceptar i rebutjar invitacions; descriure esdeveniment. 
Practicar una entrevista de feina 
Parlar sobre invents i tecnologia; explicar com funcionen les coses 
Parlar sobre vacances o viatges tant passats com futurs 
Escriure un text d’opinió 
Comentar entrevistes  o biografies de personatges famosos 
Escriure cartes i emails formals i informals. 
 
PROGRAMACIÓ ANGLÈS NIVELL III + 
 
 
Aquest grup està pensat per aquells alumnes que es vulguin preparar per presentar-se a              

l'examen del First Certificate in English (FCE) o del B2+ de l'EOI. S´inclourà tècniques que               

hauran d'utilitzar a l'examen a fi de controlar cada una de les seccions: writing, speaking,               

listening, reading i use of English. El contingut a classe es reforçarà amb exercisis              

especifics per realitzar a casa. 

1. Vocabulari 
 
 
Descriure el caràcter i personalitat 
Parlar de l’amistat 
Formació d’adjectius 
Collocations de verb+nom 
Materials 
Noms compostos 
La tecnologia 
L’art 
Families de paraules 
Característiques i llocs de les ciutats 
Activitats de vacances 
Viatges 
L’educació dels infants 
Menjar 
Casaments 
Make and Do 
Sufixes nominals 
Verbs per l’estil indirecte 
Formació d’adjectius a partir de verbs 
Professions 
Collocations: verb(+preposition) + noun 
Els sentits 
Qualitats personals 
L’educació 
Homonims 
Diners 
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Serveis 
Vocabulari de negocis 
2. Gramàtica. 
Els temps de present: simple, continu i perfecte. 
Passat simple i Present perfet. 
Temps narratius en passat 
La veu passiva 
El futur: futur continu i futur perfecte simple 
Determinants 
Expressions de quantitat 
Verb +infinitiu o -ing 
Formes interrogatives i negatives 
Oracions condicionals: 1,2,3 i mixed conditionals 
Connectors 
Estil indirecte. Verbs d’estil indirecte passiu 
Articles: determinat,indeterminat i zero 
Oracions de relatiu 
Verbs modals simples i perfectes 
El causatiu. 
 
 
 
 
3. Funcions comunicatives 
Escriure un correu electrònic informals 
Parlar d’amistats i diferències entre generacions 
Contar una història a partir d’un quadre 
Escriure una història 
Reaccionar a una història 
Fer prediccions futures 
Descriure aparells electrònics. Parlar de materials 
Parlar de coses que ens agraden i coses que no 
Expressar preferències 
Escriure una notícia 
Participar a un debat 
Escriure un text d’opinió 
Escriure una carta/email de queixa 
Parlar d’un viatge 
Contar una història en estil indirecte 
Descriure tradicions. Escriure una descripció 
Descriure habilitats, talents i experiència 
Escriure un perfil personalitat 
Demanar aclariments 
Escriure un correu electrònic sobre un malintès. Contrastar idees 
Parlar de menjar i hàbits alimentaris 
Expressar desitjos i ambicions 
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CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT. 

 

ANGLÈS I ANGLÈS II ANGLÈS III ANGLÈS III+ 

-Ser capaç de demanar i 
donar informació 
personal. 
-Ser capaç d’expressar 
accions rutinàries ( 
present simple). 
-Ser capaç d’expressar 
accions limitades 
temporalment ( present 
continu) 
- Adquirir el vocabulari 
necessari per realitzar les 
funcions anteriors. 

- Haver assolit els mínims 
del nivell1. 
-Ser capaç de narrar fets 
passats ( passat simple) 
-Ser capaç d’expressar el 
futur ( will/be going to). 
-Ser capaç d’expressar 
experiències (present 
perfect). 
-Ser capaç de contrastar 
el present perfecte i el 
passat simple. 

-Mostrar un domini dels 
continguts mínims del 
nivell I i II. 
-Ser capaç de donar 
l’aparença física i 
expressar el caràcter. 
-Ser capaç d’expressar 
experiències personals. 
-Ser capaç d’expressar 
possibilitats reals i 
formular hipòtesis ( 
oracions condicionals ). 
- Ser capaç de relatar el 
que ha dit una altra 
persona ( estil indirecte). 
- Ser capaç d’utilitzar els 
verbs modals. 
-Ser capaç d’utilitzar els 
diferents connectors per a 
construir diferent tipus de 
frases subordinades. 
-Ser capaç d’elaborar 
textos escrits que s’ajustin 
al nivell 
B1(report,article,story,ess
ay,formal/informal 
letter/email). 
-Assolir un nivell de 
competència oral pròpia 
del nivell 
 

-Ser competents en el 
continguts mçínins 
anteriors. 
- Ser capaç 
d’expressar-se per escrit 
utilitzant els diferents 
tipus de textos apropiats 
per el nivell B2 (report, 
article,review,story,essay, 
formal/informal 
letter/email). 
-Ser capaç d’expressar-se 
oralment amb una 
fluïdesa i riquesa de 
vocabulari propis del 
nivell B2. 

 
Per assolir el certificat d’assistència es requerirà un 80% d’aquesta. A més a més, per               
obtenir el certificat d’assistència i aprofitament s’haurà d’obtenir una mitjana de 5 de les              
activitats que es facin per avaluar l’assoliment d’aquests continguts mínims 
 
ALEMANY- CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT       
D’APROFITAMENT. 
 

ALEMANY I ALEMANY II 

-Ser capaç de presentar-se i fer preguntes bàsiques. 
-Ser capaç d’expressar accions rutinàries. 
-Ser capaç de parlar sobre diferents temes adquirint 
vocabulari necessari (menjar i beure, preus, 

- Afiançar coneixements nivell 1. 
-Ser capaç d´utilitzar el passat i l´imperatiu, el datiu i 
la comparació. 
-Ser capaç de parlar sobre treball, viatges, adreces, 
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habitatge, dies i hores) 
- Aprendre a utilitzar el present, distingir verbs 
separables, negació i preposicions de moviment; 
l´acusatiu. 
-Ser capaç d´expressar de forma oral idees 
bàsiques. 

salut i compres. 
-Ser capaç d’escriure un mail informal/ formal. 
-Ser capaç d´expressar de forma oral experiències 
passades. 

 
CONTINGUTS 
ALEMANY I- nivell bàsic 
 
Unitat didàctica 1 
 
Tema: 
Conèixer-se. 
Salutacions, noms, cognoms, procedència, adreça, telèfon, idiomes. 
Alfabet 
 
Continguts gramaticals: 
Oracions enunciatives i interrogatives amb pronoms interrogatius. 
Pronoms personals en nominatiu. 
Conjugació present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars. 
Preposició aus. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoevaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
 
 
Unitat didàctica 2 
 
Tema: 
Relacions, conèixer-se millor. 
Família i amics, companys de classe. 
Dades personals: estat civil, fills, domicili, països. 
Nombres cardinals. 
Tractament i formes d'interactuar 
Continguts gramaticals: 
Article possessiu en nominatiu i acusatiu. 
Pronoms personals en nominatiu. 
Conjugació present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars 
Preposició in. 
Els números. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules de autoevaluació per destreses (glossari) i            

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosario). 
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Unitat didàctica 3 
 
Tema: 
Alimentació. 
Menjars i begudes. 
Supermercat i compra. 
Preus i quantitats. 
Restaurants i locals per menjar i beure. 
Menús i plats. 
 
Continguts gramaticals: 
Oracions interrogatives. 
Article indefinit positiu i negatiu en nominatiu i acusatiu. 
Plural dels substantius i article zero. 
Conjugació present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars. 
Els números 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoevaluació per destreses (glossari) i           

estratègies 
de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
 
 
Unitat didàctica 4 
 
Tema: 
Allotjament i habitatge 
Parts i elements de la casa. 
Mobles, colors, adjetius qualificatius. 
Anuncis de lloguer i venda d'habitatge. 
Preus i dades numèriques sobre la vivenda. 
 
Continguts gramaticals: 
Article definit en nominatiu. 
Pronoms personals en nominatiu. 
Negació amb nicht. 
Adverbis locals hier, dort. 
Adjectiu en forma predicativa. 
Conjugació present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars. 
Connectors und i aber. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoevaluació per destreses (glossari) i           

estratègies 
de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
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Unitat didàctica 5 
 
Tema: 
Activitats quotidianes. 
Vida diària. 
Costums. 
Les hores. La setmana, les parts del dia, els horaris. 
 
Continguts gramaticals: 
Conjugació del present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars, verbs separables. 
Posició del verb en l'oració (parèntesi oracional/Satzklammer). 
Preposicions temporals. 
L'hora. 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules de autoevaluació per destreses (glossari) i            

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
 
Unitat didàctica 6 
Tema: 
Temps lliure i oci. 
El clima. 
Les vacances. 
Roba per a viatge. 
Objectes personals. 
Activitats de temps lliure, esports, aficions. 
Les estacions de l'any. 
 
Continguts gramaticals: 
Articles definits i indefinits en acusatiu. 
Conjugació present d'indicatiu, verbs regulars i irregulars i especials. 
Oracions interrogatives de resposta si o no o doch. 
Pronom impersonal “es”. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules de autoevaluació per destreses (glossari) i            

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
 
 
Unitat didàctica 7 
Tema: 
L'aprenentatge. 
Llengua i comunicació. 

Capacitats i habilitats. 
Aficions. 
Cursos. 
Experiencies. 
Desitjos. 
 
Continguts gramaticals: 
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Verbs modals: valor i conjugació en present. 
Posició i ordre oracional dels verbs modals. 
Posició i ordre oracional en pretèrit perfecte (parèntesi oracional/ Satzklammer). 
 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoevaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glosari). 
 
ALEMANY NIVELL BÀSIC II 
 
Unitat didàctica 8 
Tema: 
Professions i estudi. 
El treball, experiència laboral.  
Biografies laborals, vida privada i formació.  
Els mesos, les estacions, períodes de temps.  
Anuncis de treball, descripcions d'oficis.  
Sortides professionals. 
 
Continguts gramaticals: 
Passat simple de haben i sein.  
Preposicions temporals.  
Preposició modal als.  
Formació de substantius: masculí/femení. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glossari). 
 
Unitat didàctica 9 
Tema: 
Viatges o visites turístiques. 
La ciutat. Llocs.  
Serveis: oficina de turisme, hotels museus, comerços, transports, etc. 
Senyals de tràfic, cartells, anuncis, fullets informatius.  

Continguts gramaticals: 
El concepte de Gemütlichkeit. (Zwischenspiel/conèixer i comprendre/glossari). 
Verbs modals: valor i conjugació en present. Posició i ordre oracional dels verbs modals. 
Pronom impersonal man.  
Imperatiu.  
Oracions exhortatives.  
Partícules noch/bitte/mal/doch i adverbi da. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glossari). 
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Unitat didàctica 10 
 
Tema: 
Salut. Malalties. Parts del cos. Consells mèdics. Cartes del lector. Consultes i cites. 

 
 
Continguts gramaticals: 
Verbs modals. Article possessiu en nominatiu i acusatiu. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i aprendre/glossari). 
 
Unitat didàctica 11 
Tema: 
La ciutat: béns i serveis. 
Adreces, carrers, llocs, mitjans de transports, edificis, comerços, monuments, llocs          
importants, etc.  
Orientar-se a la ciutat. Horaris de trens i avions. 
Continguts gramaticals: 
Preposicions locals amb cas fix i cas variable.  
Contracció de preposicions i article. 
Expressions i preposicions en wo i wohin. Impersonal Es gibt i da sind. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i       
aprendre/glossari).  

 
Unitat didàctica 12 
Tema: 
Situacions del dia a dia. 
Peticions educades. Petits problemes. Missatges. Reparacions. Interactuar. 

 
Continguts gramaticals: 
Preposicions temporals. Verbs separables. Petició educada amb Konjunktiv II. Adverbis          

temporals i de freqüència. 
 

Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i       
aprendre/glossari).  

 
Unitat didàctica 13 
Tema: 
Compres. 

La roba, els complements, objectes quotidians. Grans       
magatzems, regals. Els preus, adjectius qualificatius. Moda.  
 

Continguts gramaticals: 
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Pronoms personals en datiu. Verbs que regeixen datiu.  
Pronoms demostratius.  
Comparació i gradació d'alguns adjectius.  
Pronom interrogatiu Welch-. 

 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i       
aprendre/glossari).  

 
Unitat didàctica 14 
Tema: 
Festes 
Celebracions. Aniversari. Felicitacions i invitacions.  
Dates i calendari. Nombres ordinals. 
Cartes, correus electrònics, missatges de mòbil. 
 
Continguts gramaticals: 
Pronoms personals en acusatiu. Nombres ordinals. Conjunció 

denn. 
 
Continguts d'autonomia: 
Diari de classe (llibre d'exercicis), taules d'autoavaluació per destreses (glossari) i           

estratègies de comunicació i d'aprenentatge (apuntar i       
aprendre/glossari).  

 
FRANCÈS NIVELL BÀSIC 
 
Unitat didàctica 1  
Tema:  “Com veig França” 
 
Continguts gramaticals:  
Pronoms personals, verbs en -er en present, verb”s’appeler” en present, articles definits,            
genre i nombre dels noms, pronoms tònics.  
 
Continguts d’autonomina: 
Salutacions, lèxic corrent en presentacions, l’alfabet i numeració fins 20. 
 
Unitat didàcitica 2 
Tema:”Viatjar al voltant del mòn”.  
 
Continguts gramaticals:  
La interrogació, adjectius possessius, la negació, verb “être” en present, preposicions. 
 
Continguts d’autonomia:  
Preguntar i respondre qüestions personals, lèxic sobre identitats, nacionalitats i          
professions, personalitats francòfones.  
 
Unitat didàctica 3 
Tema : “Una citutat, quatre barris” 
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Continguts gramaticals:  
“Il y a...Il n’y a pas”, La interrogació: “ est-ce que/ qu’est-ce que?”, el pronom “on”, el verb                  
“aller” en present, les preposicions en els mitjans de transport, els articles i les seves               
contraccions, “C’est ou…?”, concordància dels adjectius qualificatius.  
“ 
Continguts d’autonomia:  
Lèxic de comerç,els llocs de la ciutat, les preposicions locals, descripció d’un            
barri-ciutat…, els mitjans de transport. 
 
Unitat didàctica 4: 
Tema: “ Una mica de bojeria”.  
 
Continguts gramaticals:  
“Pour” i “Parce que”, els verbs com “prendre” en present, els adjectius demostratius, els              
la contracció dels articles amb la preposició “de”, el verb “ecrire” al present, “mais aussi”,               
“moi non plus”, “pas moi”, “moi si”,  el verb “venir” en present.  
 
Continguts d’autonomia:  
Lèxic de festes , planejar sortides en familia i amics, activtats artístiques i culturals, els               
artistes francesos.  
 
Unitat 5:  
Tema: “Hàbits”.  
 
Continguts gramaticals:  
Els verbs prenominals, la interrogació : “combien, quand, à quel moment, à quelle heure”,              
els adverbis de freqüènvia, el verb “faire” en present, els verbs com “sortir”, el passat               
compost amb “avoir”, la negació al passat compost, la negació: “ne...rien/ ne...jamais/            
ne...pas encore”. 
 
Continguts d’autonomia:  
Lèxic: els moments del dia, la hora, la descripció física, les activitats quotidianes, el              
caràcter.  
 
Unitat 6: 
Tema: “Tots a la plegada”. 
 
Continguts gramaticals:  
Les marques temporals del passat, els pronoms relatius “qui, que”, el passat composat             
amb “être”, els verbs “savoir, connaître” en present.  
 
Continguts d’autonomia:  
Lèxic de fer coses, competències, el món professional, el món associatiu.  
 
 
ANGLÈS PER A L’ÀMBIT TURÍSTIC 
 
Unitat 1.  
Tema: “At the travel agency” /  “Plannig a holiday. 
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CATALÀ A2 
CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT 
 
Comprensió lectora Comprensió oral Expressió oral Expressió escrita 

-Comprendre 
indicacions bàsiques per 
omplir fitxes i impresos. 
-Comprendre 
informació,  instruccions 
i  indicacions  bàsiques, 
breus i  usuals  que  es 
troben en anuncis 
públics, notes, rètols i 
cartells, etc. 
-Reconèixer el tema i 
comprendre el sentit 
general i la informació 
específica senzilla 
en articles i reportatges 
breus, d’estructura 
simple i clara. 

  -Parlar breument d’un 
mateix i dels aspectes 
més rellevants de la 
pròpia experiència, 
com ara activitats 
habituals, el que plau o 
desplau. 
-Prendre   part   de 
manera   molt   bàsica 
en   transaccions   i 
gestions senzilles 
relacionades amb temes 
d’informació personal, 
quantitats, preus, dates i 
horaris, aixícom   en   la 
comunicació   essencial 
sobre   béns   i   serveis 
quotidians,   com   ara 
restaurants o transports, 
entre d’altres. 
-Participar  en 
converses  breus  i  molt 
bàsiques  en  les  quals 
s’estableix  contacte 
social i s’intercanvia 
informació. 
 

-Escriure  notes  i 
anuncis  i  prendre 
notes  de  missatges 
senzills. 
-Escriure 
correspondència 
personal  simple  per 
mostrar  agraïment, 
disculpar-se  o parlar 
d’un  mateix. 
-Fer descripcions molt 
senzilles de persones, 
vivències personals, 
plans i projectes 
o descriure el que ens 
plau o desplau. 
-Escriure 
correspondència  formal 
molt  senzilla  i  breu 
per  sol·licitar  un  servei 
o demanar informació. 
-Omplir  formularis, 
qüestionaris  o  fitxes 
que  requereixin  dades 
personals,  com  ara 
informació sobre 
qualificacions l 
aborals, interessos i 
coneixements, entre 
d’altres. 

 
CATALÀ B1 
 
 L’alumne/a ha de comprendre les idees principals d’una informació clara sobre           
temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Ha de poder fer front a la major part de les                     
situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona de parla             
catalana. Poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interès             
personal. Poder descriure fets i experiències, somnis, esperances, ambicions, i donar           
raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. 

Superar una prova d’aquest nivell d’anys anteriors corregida amb els mateixos           
criteris, tant en l’apartat de comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i escrita i              
domini pràctic del sistema lingüístic 

 
B2 

Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets           
com abstractes, incloent discussions tècniques en el camp de l’especialització          
professional. Expressar-se en un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat. Produir textos clars i             
detallats d’una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió. 
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Superar una prova d’aquest nivell d’anys anteriors corregida amb els mateixos criteris,            
tant en l’apartat de comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i escrita i domini              
pràctic del sistema lingüístic 

 
 
CATALÀ C1 
CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT 
 
Comprensió oral Comprensió 

lectora 
Expressió oral Expressió escrita 

-Comprendre  sense 
cap  dificultat  qualsevol 
tipus  de  producció  oral 
en  directe  oemesa pels 
mitjans de comunicació. 
-Identificar el registre, el 
to del discurs i 
copsar-ne  les 
pressuposicions,  els 
sobreentesos,  allò  que 
no  es  diu 
explícitament. 
-Comprendre 
informacions  tècniques 
complexes, 
conferències 
especialitzades, 
converses 
transaccionals 
(negociacions  de 
vendes..),  discussions  i 
debats  en  què apareix 
terminologia poc 
familiar. 
-Extreure informació 
precisa d’anuncis 
públics emesos amb un 
so distorsionat  i de 
poca qualitat. 
-Utilitzar  hàbilment  els 
indicis contextuals, 
gramaticals  i  lèxics  per 
inferir  dades  de 
l’emissor o per preveure 
què ocorrerà. 
-Captar  el  missatge 
que  s’amaga  darrere 
un  anunci  publicitari, 
un  C acudit  o  un 
refrany. 
  

-Comprendre 
detalladament  tot  tipus 
de  textos  escrits  de 
caràcter  general  o 
específic  propis  de  la 
vida  social, 
professional  o 
acadèmica. 
-Comprendre 
instruccions  públiques 
complexes  sobre 
qualsevol  procediment 
dels 
àmbits comercial, 
industrial. 
-Comprendre  sense 
problemes  una  àmplia 
gamma  de  textos  de 
caràcter  literari  o 
basats en fets reals, i 
apreciar-ne les 
diferències d’estil. 
-Localitzar,  amb una 
lectura  ràpida,  els 
detalls  importants  de 
textos  llargs  i 
complexos i identificar la 
rellevància relativa de 
cada informació. 
-Inferir  dades  de 
l’autor  del  text  (edat, 
sexe,  caràcter,  actitud, 
procedència 
sociocultural,  ideologia, 
etc.)  i  identificar-ne 
l’argot, i el registre. 
-Llegir de manera 
expressiva, pronunciant 
bé tots els sons i amb 
l’entonació i la 
velocitat adequades, 
entenent perfectament 
el sentit del text. 
-Desenvolupar  l’interès 
per  la  lectura 
autònoma  de  textos  i 

-Produir discursos, 
d’una manera fluida, 
amb una estructura 
lògica i eficaç que ajudi 
l’interlocutor  a  advertir 
els  punts  significatius  i 
a  recordar-los. 
-Produir  discursos 
formals  i  informals  de 
complexitat  mitjana  en 
les  diferents tipologies 
textuals,  considerant 
l’adequació,  la 
coherència,  la cohesió 
i  la  correcció pertinents 
d’una manera fluida i 
estructurada sobre 
temes concrets o 
abstractes. 
-Dominar   diferents 
gèneres   discursius 
sense   cap   restricció: 
missatges   en 
contestador  automàtic, 
per  megafonia, 
informació 
meteorològica,  lectura 
pública, 
presentació  d’un 
personatge  o d’un  acte 
públic,  classe,  pregó, 
míting, sermó,conversa 
a  cara  a  cara, 
conversa  telefònica, 
intervenció  en  un 
debat  o  una  taula 
rodona... 
-Fer  presentacions  en 
públic  clares  i 
organitzades  sobre 
una  varietat  de  temes, 
mostrant  capacitat 
d’alterar  el  discurs   de 
manera   espontània 
per   respondre 
qüestions  plantejades 

-Escriure textos clars, 
fluids, d’una manera 
planera i ben 
estructurada sobre una 
gran varietat de temes 
amb un estil 
apropiat i eficaç i una 
estructura lògica. 
-Usar   diferents 
categories textuals 
d’una manera fluida 
i estructurada sobre 
temes concrets o 
abstractes. 
-Escriure  documents 
personals,  d’àmbit 
administratiu,  textos 
professionals   i 
comercials usant un 
repertori lèxic ampli amb 
desimboltura i precisió. 
-Prendre consciència de 
la variació lingüística i 
dels diferents nivells de 
formalitat, i ajustar  el 
text  a  la  situació  i  al 
destinatari  tot  adoptant 
el  registre  adequat  a 
les 
circumstàncies. 
-Enriquir el bagatge 
lèxic personal a fi 
d’eliminar l’ús 
d’interferències i de 
minvar l’úsdels 
vulgarismes i dels 
genèrics. 
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obres  en  la  llengua 
objecte d’estudi. 

per  l’audiència  o  de 
poder  fer  front  a 
possibles  preguntes 
difícils. 
-Llegir en veu alta, amb 
la pronúncia i 
l’entonació adequades, 
textos de diversos estils 
i tipologies textuals. 
 

 
CATALÀ C2 
CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT 

 
Comprensió lectora Comprensió oral Expressió oral Expressió escrita 

-  Comprendre  i 
interpretar qualsevol 
forma  de  llenguatge 
escrit, inclosos  textos, 
literaris  o  no  literaris, 
abstractes  i 
estructuralment 
complexos  o  rics 
en expressions 
col·loquials, com ara 
manuals, articles 
d’especialitat i obres 
literàries. 
-  Resoldre  qualsevol 
dubte de  comprensió, 
causat  per  la 
complexitat  del  text, 
fent ús del diccionari o 
d’altres fonts 
d’informació disponibles. 
-  Comprendre amb 
detall  una  àmplia 
gamma  de  textos  que 
poden aparèixer  en  la 
vida  social, 
professional  o 
acadèmica. 
- Comprendre amb 
detall instruccions 
tècniques llargues i 
complexes. 
- Ser hàbil a l’hora 
d’utilitzar tant els indicis 
contextuals com 
gramaticals i lèxics, a 
l’efecte d’inferir la 
informació implícita d’un 
text. 
 

- Comprendre sense 
dificultat qualsevol altre 
parlant de la llengua i 
qualsevol tipus de 
parla. 
-  Seguir  fàcilment 
interaccions complexes 
entre  interlocutors 
hàbils  en  debats  en 
grup. 
- Seguir, encara que la 
comprensió no sigui del 
tot perfecta, 
conferències o 
exposicions 
especialitzades. 
- Comprendre 
programes de cinema i 
televisió sense dificultat, 
i apreciar-ne l’humor, els 
matisos i els significats 
implícits. 
- Ser hàbil a l’hora 
d’utilitzar tant els indicis 
contextuals com 
gramaticals i lèxics,  a 
l’efecte  d’inferir  la 
informació  implícita 
d’una  conversa. 
 

- Produir oralment textos 
de diferent tipologia de 
manera planera, fluida i 
ben 
estructurada, amb un 
discurs clar, amb un 
estil apropiat i eficaç, i 
amb una estructura 
lògica. 
-  Fer  exposicions 
clares,  elaborades  i 
ben  construïdes,  sobre 
temes  complexos. 
- Presentar temes 
complexos amb 
seguretat davant d’un 
públic que desconeix el 
tema,  i  estructurar  i 
adaptar  l’exposició 
amb  flexibilitat  per 
respondre  a  les 
necessitats d’aquesta 
audiència. 
 

- Escriure textos 
extensos amb claredat i 
fluïdesa, que mostrin un 
dom 
ini de la 
correcció  gramatical, 
un  coneixement  ampli 
i  precís  del  lèxic  i  un 
control  dels registres i 
estils adients. 
-   Escriure   textos   de 
formalitat   alta   en 
varietat   estàndard,   de 
caràcter   no 
especialitzat i que 
requereixen una 
preparació prèvia 
notable. 
- Escriure cartes 
personals informals o 
semiformals en les 
quals l’alumnat pot 
expressar de manera 
conscient matisos 
subtils de significat, 
inclosos els usos 
al·lusius de l'idioma. 
-  Escriure  textos 
argumentatius  i 
discursius,  informes,  o 
articles  complexos  que 
presentin arguments 
d’una manera coherent, 
amb una estructura 
lògica i eficaç. 
- Escriure resums o 
ressenyes d’obres 
professionals, literàries 
o artístiques o d’altres 
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sobre esdeveniments 
culturals, musicals o 
cinematogràfics. 

 
 
 
CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 
  
UNIDAD 1 
Saludo. Expresión de gustos (conjugación del verbo ‘gustar’). Rutinas básicas. Uso de 
verbos reflexivos. Pretérito indefinido. 
 
UNIDAD 2 
Formular preguntar. Uso de los pronombres interrogativos. Relato de tiempos pasados 
(conjugación verbal en pasado). Notas sobre ortografía y pronunciación.  
 
UNIDAD 3 
Uso de los verbos ser y estar, acompañados de adjetivo. Descripción personal. Pretérito 
perfecto. Expresar prohibición y obligación. Distinción entre palabras agudas, llanas y 
esdrújulas.  
 
UNIDAD 4 
Expresar deseos (fórmula “me gustaría + infinitivo”). Pretérito indefinido/pretérito perfecto. 
Pronombres de objeto directo e indirecto. Tilde.  
 
UNIDAD 5 
Pretérito imperfecto. Comparativo y superlativo. Instrucciones para desplazarse por 
entornos geográficos. Nociones básicas acerca del diptongo. 
 
UNIDAD 6 
Escribir y leer anuncios y otros textos publicitarios. Expresar cantidades indeterminadas. 
Uso de los determinantes y pronombres indefinidos. Uso de las formas impersonales 
(también con ‘se’).  
 
UNIDAD 7 
Dar consejos y órdenes: imperativo. Hablar de estados de ánimo. Expresar deseos. Uso 
del presente de subjuntivo. Ortografía y pronunciación: distinguir /r/ y /rr/. 
 
UNIDAD 8 
Condiciones de trabajo y empleo. Leer noticias de periódico. Uso de la fórmula “estaba + 
gerundio”. Uso del estilo indirecto. Ortografía: oposición entre /p/ y /b/. 
 
UNIDAD 9 
Hablar de la duración de una actividad (llevar + gerundio). Uso del futuro imperfecto y de 
las oraciones condicionales. Expresar gustos y opiniones.  
 
UNIDAD 10 
Planificar y manifestar planes: uso de “voy a + infinitivo” y “pienso + infinitivo”. Situar una 
actividad en el futuro: cuando + indicativo/subjuntivo. Oraciones de relativo. Ortografía: z, 
c, s, cc.  
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CONTINGUTS MÍNIMS PER OBTENIR EL CERTIFICAT D’APROFITAMENT 

GRUP A 
 
Comprensión 
lectora 

Comprensión oral Expresión oral Expresión escrita 

Comprender 
indicaciones 
básicas para la vida 
cotidiana, tanto en 
el ámbito privado 
como en el social y 
laboral. 
 
Leer sin dificultades 
textos publicitarios, 
periodísticos, 
literarios y 
administrativos 
básicos. 

Comprender sin 
problemas cualquier 
acto de habla en 
lengua castellana 
que se plantee 
mediante 
estructuras básicas 
y en registro 
estándar. 
 
Responder a todo 
tipo de 
interacciones 
propias de la vida 
cotidiana más 
inmediata, desde 
saludos hasta 
peticiones de 
información 
personal, pasando 
por manifestaciones 
de afecto. 
 
 
 

Participar con 
facilidad de 
conversaciones 
cotidianas que 
abarquen un 
número 
determinado de 
cuestiones (del 
ámbito doméstico, 
comercial, y 
laboral).  
Desarrollar 
herramientas de 
socialización que 
incluyan la 
capacidad de 
definirse y de 
proporcionar 
información propia 
ante el otro.  

Escribir mensajes 
sencillos y 
cotidianos que 
transmitan 
información 
personal o social 
básica.  
 
Hacer descripciones 
sencillas de 
entornos o planes 
personales, y 
retratos 
individuales.  
 
Realizar sin 
problemas 
formularios y otras 
tipologías textuales 
mínimas de la vida 
laboral y 
administrativa. 
 
 

 
 
 
GRUP B 
 
Comprensión 
lectora 

Comprensión oral Expresión oral Expresión escrita 

Comprender Comprender Participar con Escribir mensajes 
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indicaciones 
sofisticadas para la 
vida cotidiana, tanto 
en el ámbito privado 
como en el social y 
laboral. 
 
Leer  textos 
publicitarios, 
periodísticos, 
literarios y 
administrativos de 
tipo diverso, y 
mostrar capacidad 
de analizarlos 
mínimamente en 
lengua castellana. 

cualquier acto de 
habla en lengua 
castellana que se 
plantee en registro 
estándar. 
 
Responder a todo 
tipo de 
interacciones, 
siempre que no 
respondan a 
situaciones o 
registros 
especializados. 
 
 
 

facilidad de 
conversaciones 
tanto cotidianas 
como relativamente 
elevadas, sin que 
ello incluya 
situaciones o 
registros 
especializados.  
Desarrollar 
herramientas de 
socialización que 
incluyan la 
capacidad de 
debatir cuestiones 
más allá de lo 
estrictamente 
personal. 
 
Asimilar con fluidez 
cierta riqueza de 
vocabulario y la 
conjugación 
correcta de los 
tiempos verbales.  

de complejidad 
relativa que 
transmitan 
información 
personal o social.  
 
Hacer descripciones 
sencillas de 
entornos o planes 
personales, y 
retratos 
individuales.  
 
Realizar sin 
problemas diversas 
tipologías textuales. 
 
 

 
 
 
 
 
ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 

Seguirem el temari penjat a Internet per a la UIB, segons la seqüència exacta              
plantejada per la Universitat per a cada assignatura. 
 

ÀMBIT SOCIAL 

 
Professorat: Joan Miquel Moranta Gelabert. 
 
 

PROGRAMACIÓ ÀMBIT SOCIAL 

 

Tenim en compte que l’àmbit social, dins de l'educació secundària per a persones             

adultes, és un marc privilegiat per a la posada en qüestió i discussió d’informacions,              
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sabers, actituds, experiències i valors que la persona porta com a bagatge inseparable de              

la seva pròpia vida. 

L’horitzó que tenim és el desenvolupament d’aprenentatges significatius en         

l’alumnat. Una de les característiques més rellevants dels aprenentatges significatius és la            

seva permanència, perquè estableix un elevat nombre de relacions entre el nou            

coneixement adquirit i l’estructura cognitiva de l’alumne. 

Això implica que, especialment en l’àmbit social, existeixen moltes possibilitats          

d’establir relacions entre el nou coneixement i els esquemes mentals que els alumnes             

posseeixen. Aquesta és la clau metodològica per l’ensenyament en aquest àmbit. 

L’ enfocament de l’àrea serà globalitzador, per afavorir la motivació i la riquesa dels              

significats que conformen els esquemes cognitius 

Tenim present que:  

● L’estudi dels continguts procedents de les ciències socials ha de ser integrador i             

globalitzat, ja que el seu objectiu bàsic és el coneixement de la realitat social. 

 
● L’estudi de la interacció de l’home amb el seu medi ha de tenir un enfocament 

ecogeogràfic, que consideri les múltiples variables -naturals i humanes- que    

conformen un espai. 

 
● L’estudi de la història permet a l’alumnat adult tenir una visió multicausal del procés              

històric, que condiciona i determina el present.  

 
● Al mateix temps, abordarem l’estudi del nostre patrimoni cultural material i  

immaterial com un conjunt heretat i construït col·lectivament a través del temps i de              

l’espai.  

La societat en què vivim es desenvolupa en un context multicultural. És necessari,             

per tant, contemplar l’àmbit social des d’una perspectiva intercultural, encara que sense            

renunciar a la identitat original de cada persona. 

Per tant, les línies metodològiques seran obertes a la participació i permetran obrir             

vies de relació entre persones que procedeixen d’entorns amb un patrimoni cultural            

diferent, afavorir la integració de la informació dins dels seus esquemes cognitius i             

promoure l’autoaprenentatge. 

El paper fonamental del professorat serà principalment a facilitar el procés           

d'ensenyament-aprenentatge més que a transmetre coneixements. 
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Mòdul 1: 

Continguts: 

Unitat d’aprenentatge 1: El medi físic i els seus elements 

Unitat d’aprenentatge 2: La població 

Unitat d’aprenentatge 3: L’activitat econòmica 

Unitat d’aprenentatge 4: Els reptes ambientals 

 

Aquest mòdul s’organitza entorn dels continguts relacionats amb l’estudi de l’espai           

geogràfic, tant des de la interacció dels seus elements físics com del resultat de la               

intervenció de l’home sobre el territori. 

El mòdul s’estructura en quatre unitats d’aprenentatge: 

 
● La  primera centrada en la representació de la terra i en el conjunt dels seus  

elements físics com el relleu, el clima, les aigües, la vegetació, etc.  

● La  segona i la tercera unitats d’aprenentatge estudien els elements humans 

com la població, les activitats econòmiques, l’ocupació del territori i la configuració            

dels paisatges humanitzats que genera l’acció de l’home, amb referències          

espacials a l’àmbit autonòmic, estatal i mundial.  

● La unitat d’aprenentatge quatre pretén transmetre a l’alumnat les conseqüències 

de l’explotació del medi físic pels éssers humans, en benefici propi, a través de              

múltiples activitats que suposen de vegades l’alteració, la degradació i la        

contaminació del nostre entorn. No obstant això, les persones també poden 

adoptar mesures adreçades a la protecció.  

● i conservació del medi, així com a la promoció d’un desenvolupament econòmic  

més sostenible. 

Objectius 

 

1. Identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen els medis           
físics del món, de l’Estat espanyol i les Illes Balears i les interaccions que es    
donen entre aquests. 

2. Comprendre el territori com a resultat de la intervenció de l’ésser humà, analitzant             
les relacions entre els factors físics i humans, valorant les conseqüències de tipus             
econòmic, social, polític i ambiental i proposant mesures per reduir les perjudicials. 
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3. Conèixer i valorar els mecanismes que regeixen els comportaments demogràfics 
per entendre l’evolució i la distribució de la població i les seves            

conseqüències. 
4. Entendre l’evolució de les ciutats en el temps com un reflex de la cultura i de la vida                  

quotidiana al llarg de les diferents èpoques històriques. Analitzar les diferències    
entre les àrees urbanes i les rurals, establir les relacions que mantenen. 

5. Entendre les activitats econòmiques i identificar les característiques dels paisatges          
agraris, industrials i de serveis procurant un desenvolupament més sostenible. 

6. Cercar i seleccionar informació per comprendre l’espai geogràfic utilitzant 
diverses fonts: orals, escrites, cartogràfiques i aquelles que ens proporcionen les           
tecnologies de la informació i la comunicació. Realitzar treballs senzills amb la            
informació obtinguda i utilitzant el vocabulari adequat. 

7. Utilitzar representacions cartogràfiques, imatges i la informació apareguda als         
mitjans de comunicació per explicar i entendre els fets geogràfics i els   
problemes de les societats actuals relacionats amb l’espai geogràfic, especialment          
el de les Illes Balears. 

Continguts 

Unitat d’aprenentatge 1. El medi físic i els seus elements  

● Estudi de com és la Terra i com es representa mitjançant l’anàlisi i la 

interpretació de diferents tipus de mapes. Representació i localització en mapes           

dels elements físics que conformen el medi com continents, oceans, mars, rius i             

unitats de relleu de les Illes Balears, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

 

● Identificació i comprensió, mitjançant lectures i mapes conceptuals, dels 

paisatges naturals i de les interaccions que mantenen els seus components 

com clima, relleu, aigua, vegetació, fauna, etc.  

● Coneixement dels grans medis naturals de l’arxipèlag Balear, de la península          

Ibèrica i del món.  

● Reflexió i debat sobre quins són els medis naturals més favorables i més 

desfavorables per a la vida de les persones.  

● Descripció de paisatges i identificació dels seus elements constitutius 

fonamentals. 

 

Unitat d’aprenentatge 2. La població  

● Estudi dels conceptes demogràfics bàsics com natalitat, mortalitat,       

esperança de vida, creixement de la població fent especial referència a les causes i              

conseqüències dels moviments migratoris. 

● Anàlisi mitjançant gràfics, piràmides, textos i mapes de l’evolució històrica, la  

distribució i la caracterització de la població a nivell mundial, estatal i autonòmic.  
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● Comparació entre el poblament rural i l’urbà identificant els seus paisatges i            

distingint els elements que els conformen atenent a la seva evolució al llarg del              

temps.  

● Valoració de la importància actual de les ciutats i de la necessitat de planificar el               

seu creixement. Analitzar l’estructura urbana: casc antic, eixample, perifèria, barris          

de barraques, guetos, polígon industrial, etc. i també l’atracció que la ciutat            

exerceix sobre la seva àrea d’influència.  

● Debatre els principals problemes que afecten les ciutats com l’especulació 

delsòl,els problemes de trànsit, la contaminació acústica, els residus, els  

barris marginals, etc. 

Unitat d’aprenentatge 3. L’activitat econòmica  

● Anàlisi de l’activitat econòmica de la població com el resultat de la interacció entre              

les necessitats humanes i els recursos naturals. 

● Estudi dels principals focus mundials, europeus i espanyols i de la 

importància del desenvolupament tecnològic en l’economia.  

● Identificació dels diferents sectors econòmics: primari, secundari i terciari i 

comprensió de les activitats econòmiques de cada un, de la seva situació actual i   

dels principals problemes i necessitats. 

● Localització a l’espai de les activitats agràries, ramaderes, pesqueres, mineres,          

energètiques, industrials i de serveis a nivell autonòmic, estatal i mundial.           

Observació dels paisatges que generen (agraris, industrials, urbans) i dels          

impactes ambientals i territorials que poden ocasionar.  

● Discussió a partir dels mitjans de comunicació de temes relacionats en l’economia            

en general i la balear en particular posant damunt la taula els temes d’actualitat. 

Unitat d’aprenentatge 4. Els reptes ambientals  

● Anàlisi de les intervencions de l’ésser humà sobre el medi físic, avaluant el perill              

que suposa determinats models de creixement econòmic.  

● Comprensió dels conceptes d’explosió demogràfica, l’esgotament dels recursos,        

desforestació, pèrdua de la biodiversitat, contaminació, canvi climàtic, sostenibilitat,         

etc. 

● Coneixement de les fons d’energia alternatives i les accions beneficioses per          

al planeta  
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● Valoració de les polítiques i accions encaminades a la protecció i al manteniment             

dels paisatges naturals i la seva biodiversitat.  

● Reflexió i discussió a partir de les nostres vivències i dels mitjans de comunicació              

sobre els riscs naturals i els problemes mediambientals que suposa l’explotació de            

recursos naturals. 

.Contribució de la matèria a les Competències Bàsiques 

El caràcter integrador de la matèria de ciències socials, geografia i història, fa que el seu                
aprenentatge contribueixi a l’adquisició de diverses competències bàsiques. 
La competència social i ciutadana està estretament lligada a l’objecte d’estudi en si. Pot              
dir-se que tot el currículum contribueix a l’adquisició d’aquesta competència, ja que la             
comprensió de la realitat social, actual i històrica és l’objecte d’aprenentatge, però            
realment s’aconseguirà si es té la perspectiva del coneixement sobre l’evolució i            
organització de les societats, dels seus èxits i dels seus problemes. Ha de poder ser               
utilitzada per l’alumnat per desenvolupar-se socialment i l’ha d’ajudar a entendre els trets             
de les societats actuals, la seva pluralitat i els reptes i compromisos que planteja. Tot això                
contribueix a crear sentiments comuns que afavoreixen la convivència i ajuden a            
l’adquisició d’habilitats socials. També possibilita l’empatia, la valoració i l’exercici del           
diàleg com a via necessària per a la solució dels problemes. Afavoreix el respecte envers               
les persones amb opinions que no coincideixen amb les pròpies i , a més, fomenta               
l’exercici d’aquests valors creant un marc idoni per al treball en col·laboració i per a la                
realització de debats en els quals es puguin expressar les pròpies idees i escoltar i               
respectar les dels altres. Òbviament, l’acostament a diferents realitats socials, actuals o            
històriques, o la valoració de les aportacions de diferents cultures, ajuda, encara que sigui              
indirectament, al desenvolupament de les habilitats de tipus social. 
En l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, la                
contribució és rellevant. Inclou, entre altres aspectes, la percepció i el coneixement de             
l’espai físic en què es desenvolupa l’activitat humana, tant en grans àmbits com a l’entorn               
immediat, així com la interacció que es produeix entre tots dos. La percepció directa o               
indirecta de l’espai en el qual es desenvolupa l’activitat humana constitueix un dels             
principals eixos de treball de la geografia: la comprensió de l’espai en què tenen lloc els                
fets socials i la vida de l’alumne, és a dir, la dimensió espacial en què adquireixen especial                 
importància els procediments d’orientació, localització, observació i interpretació dels         
espais i paisatges, reals o representats. Una altra aportació, no menys significativa, es             
possibilita des del coneixement de la interacció home-medi i l’organització del territori            
resultant. La matèria proporciona ocasions abundants per analitzar l’acció de l’ésser humà            
en la utilització de l’espai i dels seus recursos, no només pel que fa als problemes que a                  
vegades genera, sinó també per les accions que des d’un ús responsable d’ambdós,             
cerquen assegurar la protecció i la cura del medi ambient. 
La contribució al tractament de la informació i competència digital ve donada per la              
importància que té en la comprensió dels fenòmens socials i històrics comptar amb             
destreses relatives a l’obtenció i comprensió d’informació, element imprescindible d’una          
bona part dels aprenentatges de la matèria. L’establiment de criteris de selecció de la              
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informació proporcionada per diverses fonts segons criteris d’objectivitat i pertinença, la           
distinció entre els aspectes rellevants i els que no ho són, la relació i comparació de fonts                 
o la integració i l’anàlisi de la informació de manera crítica són algunes de les aportacions                
fonamentals que es fan en l’adquisició d’aquesta competència. 
El pes que té la informació en aquesta matèria singularitza les relacions existents entre              
aquesta competència i la competència en comunicació lingüística, més enllà de la            
utilització del llenguatge com a vehicle de comunicació en el procés           
d’ensenyament/aprenentatge. A més, es facilita que s’aconsegueixin habilitats per utilitzar          
diferents variants del discurs, especialment la descripció, la narració, la dissertació i            
l’argumentació i es col·labora en l’adquisició de vocabulari, el caràcter bàsic del qual             
hauria de venir donat per aquelles paraules que, corresponent al vocabulari específic,            
haurien de formar part del llenguatge habitual de l’alumnat o per aquelles altres que tenen               
un clar valor funcional en l’aprenentatge de la mateixa matèria. 
Es contribueix també, en certa manera, a l’adquisició de la competència matemàtica. El             
coneixement dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat permet col·laborar en la             
seva adquisició, en la mesura que la matèria incorpora operacions senzilles, magnituds,            
percentatges, proporcions, nocions d’estadística bàsica, ús d’escales numèriques i         
gràfiques, sistemes de referència o reconeixement de formes geomètriques, criteris de           
mesures i codificació numèrica d’informacions amb la seva representació gràfica. La           
utilització de totes aquestes eines en la descripció i anàlisi de la realitat social amplien el                
conjunt de situacions en què els alumnes perceben la seva aplicabilitat i, amb això, fan               
més funcionals els aprenentatges associats a la competència matemàtica. 
La competència per aprendre a aprendre suposa tenir eines que facilitin l’aprenentatge,            
però també tenir una visió estratègica dels problemes i saber preveure i adaptar-se als              
canvis que es produeixen amb una visió positiva. A tot això es contribueix des de les                
possibilitats que ofereix per aplicar raonaments de diferents tipus, per buscar explicacions            
multicausals i predir efectes dels fenòmens socials i per proporcionar coneixements de les             
fonts d’informació i de la seva utilització mitjançant la recollida i classificació de la              
informació obtinguda per diversos mitjans i sempre que se’n faci una anàlisi. També s’hi              
contribueix quan s’afavoreix el desenvolupament d’estratègies per pensar, per organitzar,          
memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 
Perquè aquesta matèria participi de l’autonomia i iniciativa personal és necessari afavorir            
el desenvolupament d’iniciatives de planificació i execució, així com processos de presa            
de decisions. Aquestes habilitats estan presents més clarament en la realització de debats             
i de treballs individuals o en grup, ja que aquesta tasca implica idear, analitzar, planificar,               
actuar, revisar el fet, comparar els objectius previstos amb els assolits i extreure’n             
conclusions. 
 
Instruments i criteris (generals i mínims) d’avaluació i de qualificació 
 
A) Criteris generals 
1. Localitzar en un mapa llocs, espais i elements bàsics que configuren el medi físic de les                 
Illes Balears, de l'Estat espanyol, d'Europa i del món (oceans, mars, continents, unitats de              
relleu i rius) i identificar els trets físics més destacats. 
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Explicar amb exemples els impactes que l'acció humana té sobre el medi, analitzant-ne             
les causes i conseqüències i proposant mesures per a reduir-los. 
Amb aquest criteri es vol avaluar si l'alumnat adult coneix i localitza en l'espai l'Estat               
espanyol, d'Europa i del món, si és capaç de caracteritzar-los i d'explicar els riscs i els                
impactes que l'acció humana té sobre el medi proposant mesures i conductes per             
limitar-los. 
 
2. Descriure els factors que condicionen el comportaments demogràfics, l'evolució i la            
situació actual de la població utilitzant el vocabulari adequat. 
Entendre els moviments migratoris com un fenomen social. Interpretar piràmides de           
població i elaborar gràfics senzills. Conèixer i analitzar els factors de la distribució de la               
població a nivell mundial, estatal i autonòmic. 
Amb aquest criteri es tracta d'avaluar si l'alumnat coneix i explica amb un vocabulari              
adequat les tendències demogràfiques actuals, les seves causes i conseqüències          
analitzant-ne la situació actual a les Illes Balears, a Espanya i al món. 
 
3. Comparar i diferenciar els espais urbans i els rurals, explicar els seus elements,              
descriure les seves funcions i les relacions que s'estableixen entre els espais urbans i els               
rurals. Valorar els avantatges i inconvenients de cada un, fent referència a exemples             
concrets i propers. 
Es tracta de comprovar si saben caracteritzar els espais rurals i urbans, establint les              
relacions desiguals que es produeixen entre ells i destacant els desequilibris territorials i             
les mesures per compensar-los. 
 
4. Descriure les principals activitats derivades dels diferents sectors econòmics: primari,           
secundari i terciari. Saber-ne interpretar els seus paisatges, localitzar-ne alguns exemples           
representatius i analitzar les problemàtiques de cada sector. 
Amb aquest criteri s'intenta saber si l'alumnat sap extreure i comprendre la importància de              
l'activitat econòmica i les diferències entre els sectors per tal de veure com afecten al seu                
entorn i a la seva població. 
 
5. Entendre els canvis bàsics produïts en el sistema econòmic mundial a causa dels              
avanços tecnològics, identificar els focus mundials i els problemes de l'economia actual. 
Amb aquest criteri es tracta d'avaluar si l'alumne adult reconeix a un nivell bàsic les               
tendències econòmiques actuals així com els seus problemes, tant a escala autonòmica,            
estatal com internacional. 
 
6. Conèixer, identificar i valorar els aspectes geogràfics de l'entorn com a resultat de les               
interaccions entre el medi natural i l'activitat humana. Distingir els principals recursos            
naturals i la seva distribució al món. Comprendre les diferències entre els diferents             
paisatges producte de l'activitat econòmica de l'home. Percebre i descriure els efectes            
ambientals de les activitats humanes, particularment a les Illes Balears i a l'Estat             
espanyol. 
Amb aquest criteri es pretén comprovar si l'alumne sap identificar les interaccions entre             
l'home i el medi i si ha pres consciència de la necessitat d'un aprofitament racional i                
sostenible dels recursos, així com de la necessitat de dur a terme polítiques i              
comportaments correctors. 
 
7. Realitzar de manera individual i en grup, amb l'ajuda del professor o professora, un               
treball senzill sobre algun fet o tema en què s'utilitzin fonts diverses (observació, premsa,              
bibliografia, pàgines web,etc), seleccionin la informació i la transmetin de forma           
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organitzada i amb el vocabulari adequat. Interpretar i elaborar diferents activitats com            
mapes, climogrames, croquis, gràfics, piràmides de població, taules estadístiques. 
Amb aquest criteri es pretén valorar si l'alumnat és capaç de planificar i realitzar diferents               
tasques i treballs, de forma autònoma, seleccionant la informació, organitzant-la i           
presentant les conclusions correctament. A la vegada es permet comprovar si l'alumnat            
assumeix amb responsabilitat les seves tasques individuals o de grup. 
 
8. Aplicar els coneixements bàsics adquirits per identificar les tasques i les activitats             
humanes més respectuoses amb el medi ambient en els àmbits més quotidians de la vida               
amb l'objectiu de construir un futur més sostenible. 
Aquest criteri pretén valorar si els coneixements adquirits tenen alguna repercussió           
pràctica en la vida quotidiana i aprenen a valorar les aportacions de la ciència per viure de                 
manera respectuosa amb el medi. 
 
 
B) Criteris mínims 
 
1. Localitzar en un mapa llocs, espais i elements bàsics que configuren el medi físic de les                 
Illes Balears, de l'Estat espanyol, d'Europa i del món (oceans, mars, continents, unitats de              
relleu i rius) i identificar els trets físics més destacats. 
 
2. Descriure els factors que condicionen el comportaments demogràfics. Entendre els           
moviments migratoris com un fenomen social. Interpretar piràmides de població i elaborar            
gràfics senzills. Conèixer i analitzar els factors de la distribució de la població a nivell               
mundial. 
 
3. Comparar i diferenciar els espais urbans i els rurals. 
 
4. Descriure les principals activitats derivades dels diferents sectors 
econòmics: primari, secundari i terciari. 
 
5. Entendre els canvis bàsics produïts en el sistema econòmic mundial a causa dels              
avanços tecnològics. 
 
6. Percebre i descriure els efectes ambientals de les activitats humanes, particularment a             
les Illes Balears i a l'Estat espanyol. 
 
7. Realitzar de manera individual i en grup, amb l'ajuda del professor o professora, un               
treball senzill sobre algun fet o tema en què s'utilitzin fonts diverses (observació, premsa,              
bibliografia, pàgines web, etc.), seleccionin la informació i la transmetin de forma            
organitzada i amb el vocabulari adequat. Interpretar i elaborar diferents activitats com            
mapes, climogrames, croquis, gràfics, piràmides de població, taules estadístiques. 
 
8. Aplicar els coneixements bàsics adquirits per identificar les tasques 
i les activitats humanes més respectuoses amb el medi ambient en els àmbits més              
quotidians de la vida amb l'objectiu de construir un futur més sostenible. 
Metodologia 
 
Les explicacions del professor ocuparan quasi tota la sessió i vindran acompanyades de             
apunts, resums i esquemes a la pissarra, fotocòpies, mapes i material gràfic (pel·lícules,             
documentals i imatges).· 
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En tot moment es cercarà el debat i la participació e implicació de l’alumnat. A partir                
d’aquestes intervencions el docent podrà tenir una idea del nivell acadèmic dels alumnes.             
En alguns moments de la sessió el professor pot fer preguntes individuals o col·lectives              
sobre els continguts o la relació entre ells, aquestes preguntes poden ser orals o escrites i                
s’utilitzaran per avaluar i per comprovar el grau d’assimilació de la matèria. 

 
AVALUACIÓ DEL CURS 

Els alumnes que assisteixen amb un mínim d’un 80% de les classes seguiran avaluació              

continuada amb els següents criteris  

● Prova escrita quan s’acaba cada tema (un total de 4 proves). Una vegada 

acabat el tema es proposaran 20 activitats-resum amb una resposta d’entre 

3-5 línies. Aquestes activitats es corregiran com un exercicis més de classe. A     

l’examen hi haurà 10 preguntes d’entre les 20 activitats-resum.  

● Poden suspendre un examen (amb un mínim de 3,5) i si la nota mitjana és 5               

o superior no cal fer recuperació.  

● Si suspenen més d’un examen dels quatre, hauran de recuperar les parts 

suspeses el mateix dia de la prova final. 

 
● També podran fer examen final, a més dels qui no han assistit un mínim d’un              

80% a classe, aquells que vulguin pujar nota. En tot cas, la nota serà la que han                 

tret a aquest examen, tant si és superior com inferior a la que tenien. 

Mòdul 2. 

Mòdul 2. Les arrels de la nostra societat: de la prehistòria a la societat industrial 

El mòdul s’estructura en quatre unitats d’aprenentatge que s’organitzen a l’entorn           

de les diferents èpoques històriques. És a dir, la prehistòria, les principals contribucions de              

les civilitzacions clàssiques, la societat medieval i el món modern. 

Objectius  

● Obtenir informació de fonts diverses, incloses les TIC, iconogràfiques,         

arqueològiques, escrites, etc., analitzar-la, comentar-la i elaborar treballs treballs         

escrits amb la informació obtinguda.  

● Localitzar en el temps i en l’espai, i saber representar gràficament, els períodes,             

cultures, civilitzacions i esdeveniments històrics del món des de l’origen de la      

humanitat fins al segle XVIII.  
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● Conèixer les característiques estructurals de cada període històric establint         

relacions entre economia, societat, política, ideologia i manifestacions culturals         

entenent les relacions entre aquests elements.  

● Identificar les causes i conseqüències dels fets històrics i dels processosd’evolució i            

canvi, relacionant-los amb els factors que els van originar.Comprendre les  

nocions de simultaneïtat i evolució històrica.  

● Reconèixer els elements bàsics que caracteritzen els estils plàstics i musicals de            

les èpoques estudiades i valorar la pervivència del patrimoni artístic a les Illes             

Balears.  

● Adquirir i ampliar el vocabulari específic que aporten les ciències socials,per tal  

de millorar la claredat en l’exposició oral i escrita.  

● Valorar críticament les interpretacions subjectives que, a vegades, es donen de la            

història i interessar-se per explicacions més objectives sobre ella. 

 

Continguts 

Unitat d’aprenentatge 1. 

Temps i espai. L’origen de les societats humanes: la prehistòria 

● Estudi del temps històric, periodització i cronologia mitjançant la utilització 

d’eixos cronològics, tenint en compte les diferents cultures. 

● Reflexió sobre la durada de les diferents etapes històriques, prenent consciència de            

la brevetat de la presència del gènere humà en el planeta i les grans              

transformacions que ha provocat en el medi.  

● Comprensió del procés d’hominització mitjançant l’estudi de l’evolució de l’ésser          

humà, analitzant les diferents etapes d’hominització i les teories explicatives.  

● Comparació a partir de mapes conceptuals de les diferents estructures de les            

societats depredadores i productores. Analitzant les interaccions dels grups i el           

medi, i comprenent les relacions entre economia, societat e ideologia. Distingint les            

característiques artístiques de cada període.  

● Coneixement i valoració de la prehistòria balear i les diferents cultures de les            

illes en aquest període mitjançant els recursos didàctics a l’abast. 

Unitat d’aprenentatge 2. 

Cultures antigues i el seu llegat  
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● Situació espacial i temporal de les cultures antigues d’Egipte, Grècia i Roma,            

utilitzant mapes històrics i eixos cronològics.  

● Identificació dels trets més rellevants que caracteritzen les cultures de l’edat antiga:            

Egipte, Grècia i Roma i les seves aportacions a l’evolució de la humanitat. 

● Coneixement dels termes i vocabulari específic relatius a elements        

econòmics,socials , polítics i artístics de cada una d’aquestes cultures.  

● Valoració de les obres artístiques i culturals d’aquestes civilitzacions, a partir de            

l’estudi d’obres arquitectòniques, pictòriques i escultòriques.  

● Reconeixement de les aportacions i avenços realitzats per aquestes civilitzacions 

i valoració del llegat clàssic, especialment a les nostres Illes i a la  

península Ibèrica, com a base que fonamenta les formes de vida i convivència             

actuals. 

 

Unitat d’aprenentatge 3. 

Les societats medievals  

● Distinció dels tres models de civilització i trets característics de cada un d’ells:             

bizantí, Islam, i la cristiandat occidental a l’edat mitjana. Situant-les espacialment i            

cronològicament mitjançant eixos cronològics i mapes històrics.  

● Comprensió de la societat, l’art i la cultura a l’edat mitjana com el reflex del món   

rural i el ressorgiment de la ciutat a la baixa edat mitjana, diferenciant les              

característiques generals del romànic i el gòtic com expressió de cada un       

d’aquest models culturals.  

● Anàlisi de les diferents cultures i regnes de les Illes Balears i de la península 

Ibèrica en aquest període, fent menció especial al Regne de Mallorca.  

● Valoració de la convivència de les diferents cultures durant aquest període 

històric exemplificant-lo com un model de rebuig a la xenofòbia i la intolerància.   

● Coneixement de les diferents obres artístiques presents a les Illes, valoració i           

goig del patrimoni artístic i musical medieval. 

Unitat d’aprenentatge 4. 

El món modern  

● Identificació dels canvis de mentalitat que caracteritzen la modernitat: la nova           

imatge del món, avaluant-ne les conseqüències polítiques, socials, econòmiques i          

culturals.  
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● Anàlisi de les característiques de l’art del Renaixement mitjançant l’estudi d’alguns  

exemples. Comprensió del Renaixement com un fenomen cultural. 

● Coneixement de les característiques polítiques, econòmiques, socials i       

artístiques a l’antic règim,mitjançant l’estudi de l’absolutisme monàrquic i de l’art i la       

música barroca com expressió del poder polític i religiós d’aquesta època. 

● Identificació del moviment il,lustrat com element de rebuig i dissolució delmodel de           

l’antic règim.  

● Prendre consciència dels grans canvis efectuats en la història de la 

humanitat. 

Contribució de la matèria a les Competències bàsiques. 
El caràcter integrador de la matèria de ciències socials, geografia i història, fa que el seu                
aprenentatge contribueixi a l’adquisició de diverses competències bàsiques. 
La competència social i ciutadana està estretament lligada a l’objecte d’estudi en si. Pot              
dir-se que tot el currículum contribueix a l’adquisició d’aquesta competència, ja que la             
comprensió de la realitat social, actual i històrica és l’objecte d’aprenentatge, però            
realment s’aconseguirà si es té la perspectiva del coneixement sobre l’evolució i            
organització de les societats, dels seus èxits i dels seus problemes. Ha de poder ser               
utilitzada per l’alumnat per desenvolupar-se socialment i l’ha d’ajudar a entendre els trets             
de les societats actuals, la seva pluralitat i els reptes i compromisos que planteja. Tot això                
contribueix a crear sentiments comuns que afavoreixen la convivència i ajuden a            
l’adquisició d’habilitats socials. 
També possibilita l’empatia, la valoració i l’exercici del diàleg com a via necessària per a la                
solució dels problemes. Afavoreix el respecte envers les persones amb opinions que no             
coincideixen amb les pròpies i , a més, fomenta l’exercici d’aquests valors creant un marc               
idoni per al treball en col·laboració i per a la realització de debats en els quals es puguin                  
expressar les pròpies idees i escoltar i respectar les dels altres. Òbviament, l’acostament             
a diferents realitats socials, actuals o històriques, o la valoració de les aportacions de              
diferents cultures, ajuda, encara que sigui indirectament, al desenvolupament de les           
habilitats de tipus social. 
En l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, la                
contribució és rellevant. Inclou, entre altres aspectes, la percepció i el coneixement de             
l’espai físic en què es desenvolupa l’activitat humana, tant en grans àmbits com a l’entorn               
immediat, així com la interacció que es produeix entre tots dos. La percepció directa o               
indirecta de l’espai en el qual es desenvolupa l’activitat humana constitueix un dels             
principals eixos de treball de la geografia: la comprensió de l’espai en què tenen lloc els                
fets socials i la vida de l’alumne, és a dir, la dimensió espacial en què adquireixen especial                 
importància els procediments d’orientació, localització, observació i interpretació dels         
espais i paisatges, reals o representats. 
Una altra aportació, no menys significativa, es possibilita des del coneixement de la             
interacció home-medi i l’organització del territori resultant. La matèria proporciona          
ocasions abundants per analitzar l’acció de l’ésser humà en la utilització de l’espai i dels               
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seus recursos, no només pel que fa als problemes que a vegades genera, sinó també per                
les accions que des d’un ús responsable d’ambdós, cerquen assegurar la protecció i la              
cura del medi ambient. 
La contribució a la competència cultural i artística es relaciona principalment amb el seu              
vessant de conèixer i valorar les manifestacions del fet artístic. L’esmentada contribució            
es facilitarà realment si es preveu una selecció d’obres d’art rellevants, bé sigui pel seu               
significat en la caracterització d’estils o artistes o per formar part del patrimoni cultural, i es                
dota l’alumnat de destreses d’observació i de comprensió d’aquells elements tècnics           
imprescindibles per a la seva anàlisi dins el context real i com a expressió dels seus                
autors, de la seva interpretació de la realitat que ens envoltava. Des d’aquest             
plantejament s’afavoreix l’apreciació de les obres d’art, s’adquireixen habilitats perceptives          
i de sensibilització, es desenvolupa la capacitat d’emocionar-s’hi, a més s’ajuda a valorar             
el patrimoni cultural, a respectar-lo i a interessar-se per la seva conservació. 
La contribució al tractament de la informació i competència digital ve donada per la              
importància que té en la comprensió dels fenòmens socials i històrics comptar amb             
destreses relatives a l’obtenció i comprensió d’informació, element imprescindible d’una          
bona part dels aprenentatges de la matèria. L’establiment de criteris de selecció de la              
informació proporcionada per diverses fonts segons criteris d’objectivitat i pertinença, la           
distinció entre els aspectes rellevants i els que no ho són, la relació i comparació de fonts                 
o la integració i l’anàlisi de la informació de manera crítica són algunes de les aportacions                
fonamentals que es fan en l’adquisició d’aquesta competència. 
El pes que té la informació en aquesta matèria singularitza les relacions existents entre              
aquesta competència i la competència en comunicació lingüística, més enllà de la            
utilització del llenguatge com a vehicle de comunicació en el procés           
d’ensenyament/aprenentatge. A més, es facilita que s’aconsegueixin habilitats per utilitzar          
diferents variants del discurs, especialment la descripció, la narració, la dissertació i            
l’argumentació i es col·labora en l’adquisició de vocabulari, el caràcter bàsic del qual             
hauria de venir donat per aquelles paraules que, corresponent al vocabulari específic,            
haurien de formar part del llenguatge habitual de l’alumnat o per aquelles altres que tenen               
un clar valor funcional en l’aprenentatge de la mateixa matèria. 
Es contribueix també, en certa manera, a l’adquisició de la competència matemàtica. El             
coneixement dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat permet col·laborar en la             
seva adquisició, en la mesura que la matèria incorpora operacions senzilles, magnituds,            
percentatges, proporcions, nocions d’estadística bàsica, ús d’escales numèriques i         
gràfiques, sistemes de referència o reconeixement de formes geomètriques, criteris de           
mesures i codificació numèrica d’informacions amb la seva representació gràfica. La           
utilització de totes aquestes eines en la descripció i anàlisi de la realitat social amplien el                
conjunt de situacions en què els alumnes perceben la seva aplicabilitat i, amb això, fan               
més funcionals els aprenentatges associats a la competència matemàtica. 
La competència per aprendre a aprendre suposa tenir eines que facilitin l’aprenentatge,            
però també tenir una visió estratègica dels problemes i saber preveure i adaptar-se als              
canvis que es produeixen amb una visió positiva. A tot això es contribueix des de les                
possibilitats que ofereix per aplicar raonaments de diferents tipus, per buscar explicacions            
multicausals i predir efectes dels fenòmens socials i per proporcionar coneixements de les             
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fonts d’informació i de la seva utilització mitjançant la recollida i classificació de la              
informació obtinguda per diversos mitjans i sempre que se’n faci una anàlisi. També s’hi              
contribueix quan s’afavoreix el desenvolupament d’estratègies per pensar, per organitzar,          
memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 
Perquè aquesta matèria participi de l’autonomia i iniciativa personal és necessari afavorir            
el desenvolupament d’iniciatives de planificació i execució, així com processos de presa            
de decisions. Aquestes habilitats estan presents més clarament en la realització de debats             
i de treballs individuals o en grup, ja que aquesta tasca implica idear, analitzar, planificar,               
actuar, revisar el fet, comparar els objectius previstos amb els assolits i extreure’n             
conclusions 
Instruments i criteris (Generals i mínims) i criteris de qualificació 
 
A) Criteris generals 
 
1. Entendre la periodització històrica i comprendre les característiques de les diferents            
etapes. 
Amb aquest criteri es tracta d'avaluar si l'alumnat, utilitzant un vocabulari adient, sap             
diferenciar cada època històrica i reconèixer els factors de canvi. 
 
2. Reconèixer les interaccions que es produeixen entre els grups humans paleolítics i             
neolítics i el medi natural, els avenços i èxits tècnics que van afavorir el creixent domini                
del medi, analitzant i obtenint conclusions sobre la importància de les noves tecnologies             
agràries, ramaderes i constructives per al desenvolupament humà. 
Aquest criteri pretén avaluar si l'alumnat és capaç d'identificar els elements bàsics que             
van conformar les societats depredadores i els canvis que va suposar la revolució             
neolítica, considerant les conseqüències que aquesta va tenir per a l'evolució de la             
humanitat. Es valorarà el coneixement i la interpretació de les manifestacions artístiques            
de la prehistòria europea i balear. 
 
3. Situar espacialment i temporalment les grans civilitzacions de l'edat antiga, utilitzant            
mapes històrics; reconèixer i valorar les aportacions i avenços realitzats per les            
civilitzacions grega i romana com bases que fonamenten les formes de vida i convivència              
actuals. 
Amb aquest criteri es desitja valorar si l'alumnat és capaç de situar espacialment i              
temporalment les cultures antigues. Igualment, si reconeix les principals aportacions          
materials i culturals clàssiques i la seva contribució a la civilització occidental i la seva               
pervivència al patrimoni balear. 
 
4. Identificar i caracteritzar els trets econòmics, socials, polítics i culturals de l'època             
medieval, situant en el temps i a l'espai les diferents cultures que van coexistir i el seu                 
llegat artístic. 
Es tracta d'avaluar si l'alumnat reconeix els elements bàsics que caracteritzen aquesta            
època i les seves característiques fonamentals, reconeix la seva contribució cultural i            
artística a partir de l'estudi d'algunes obres de l'art, amb especial referència a les obres del                
patrimoni de les Illes. 
 
5. Identificar els canvis que a l'edat moderna condueixen a l'enfortiment de l'autoritat             
monàrquica fins a l'aparició de l'absolutisme, així com els estils artístics i musicals de              
l'època renaixentista i barroca. 
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Es vol comprovar si s'identifiquen les diferents etapes de l'edat moderna, el concepte de              
modernitat, i els trets bàsics dels estils renaixentista i barroc. 
 
6. Explicar els trets bàsics econòmics, socials i polítics de l'antic règim, la importància de               
la ideologia de la Il·lustració com a factor desencadenant de la crisi i descomposició              
d'aquest model sociopolític. 
Aquest criteri intenta comprovar si es reconeixen els canvis produïts al segle XVIII,             
descrivint el caràcter centralitzador i reformista del despotisme il·lustrat a Espanya. 
 
7. Reconèixer i valorar les empremtes del passat històric en les manifestacions artístiques             
presents a les Illes Balears com a elements constitutius de la nostra identitat individual i               
col·lectiva. 
Aquest criteri cerca comprovar que l'alumnat reconeix i identifica obres de l'arquitectura i             
les diferents arts plàstiques present al nostre entorn . 
 
8. Cercar i seleccionar informació en diferents fonts, incloses les TIC, per realitzar treballs              
individuals i en grup sobre alguns personatge o fet de les èpoques estudiades, indagant              
els seus antecedents històrics, analitzant les causes i preveient possibles desenllaços. 
 
Aquest criteri cerca comprovar que l'alumnat té iniciativa per planificar el treball, accedir             
amb certa autonomia a diverses fonts d'informació, analitzar-la i organitzar-la i presentar            
les conclusions de manera clara, amb coherència en l'exposició de les idees, utilitzant             
precisió lèxica, correcció en la sintaxi i claredat en l'expressió. 
 
 
 
B) Criteris mínims 
 
1. Entendre la periodització històrica i comprendre les característiques de les diferents            
etapes. 
 
2. Identificar els elements bàsics que van conformar les societats depredadores i els             
canvis que va suposar la revolució neolítica, considerant les conseqüències que aquesta            
va tenir per a l'evolució de la humanitat. 
 
3. Situar espacialment i temporalment les grans civilitzacions de l'edat antiga, utilitzant            
mapes històrics. 
 
4. Identificar i caracteritzar els trets econòmics, socials, polítics i culturals de l'època             
medieval, situant en el temps i a l'espai les diferents cultures que van coexistir i el seu                 
llegat artístic. 
 
5. Identificar els canvis que a l'edat moderna condueixen a l'enfortiment de l'autoritat             
monàrquica fins a l'aparició de l'absolutisme. 
 
6. Explicar els trets bàsics econòmics, socials i polítics de l'antic règim, la importància de               
la ideologia de la Il·lustració com a factor desencadenant de la crisi i descomposició              
d'aquest model sociopolític. 
 
7. Cercar i seleccionar informació en diferents fonts, incloses les TIC, per realitzar treballs              
individuals i en grup sobre alguns personatge o fet de les èpoques estudiades. 
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Metodologia 
 
Les explicacions del professor ocuparan quasi tota la sessió i vindran acompanyades de             
apunts, resums i esquemes a la pissarra, fotocòpies, mapes i material gràfic (pel·lícules,             
documentals i imatges).· 
En tot moment es cercarà el debat i la participació e implicació de l’alumnat. A partir                
d’aquestes intervencions el docent podrà tenir una idea del nivell acadèmic dels alumnes.             
En alguns moments de la sessió el professor pot fer preguntes individuals o col·lectives              
sobre els continguts o la relació entre ells, aquestes preguntes poden ser orals o escrites i                
s’utilitzaran per avaluar i per comprovar el grau d’assimilació de la matèria. 
 
 

.AVALUACIÓ DEL CURS 

Els alumnes que assisteixen amb un mínim d’un 80% de les classes seguiran             

avaluació continuada amb els següents criteris:  

● Prova escrita quan s’acaba cada tema (un total de 4 proves). Una vegada 

acabat el tema es proposaran 20 activitats-resum amb una resposta d’entre 

3-5 línies. Aquestes activitats es corregiran com un exercicis més de classe. A     

l’examen hi haurà 10 preguntes d’entre les 20 activitats-resum. 

● Poden suspendre un examen (amb un mínim de 3,5) i si la nota mitjana és 5               

o superior no cal fer recuperació.  

● Si suspenen més d’un examen dels quatre, hauran de recuperar les parts 

suspeses el mateix dia de la prova final.  

● També podran fer examen final, a més dels qui no han assistit un mínim 

d’un 80% a classe, aquells que vulguin pujar nota. En tot cas, la nota serà la que    

han tret a aquest examen, tant si és superior com inferior a la que tenien. 

 
 

 
NIVELL II – 1 (3r) 
EL MÓN EN QUÈ VIVIM 
Introducció 

Aquest mòdul es dedica a l’estudi de tots els factors que configuren el món actual,               
partint dels canvis esdevinguts en el s. XIX. 

Es conformen quatre unitats d’aprenentatge:  
● La primera unitat d’aprenentatge fa referència al segle XIX, s’integren els           

continguts relatius a l’evolució històrica de la societat occidental des de finals del             
segle XVIII fins a començaments del segle XX. En aquesta s’aborden, per tant,         
les grans transformacions econòmiques, socials, polítiques, ideològiques i       
artístiques que conformen l’edat contemporània. Es valora el paper de les dones i             
homes anònims en la lluita contra la desigualtat i a favor de la llibertat; la               
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democràcia i el benestar econòmic de les nostres societats com a fruit de l’esforç              
de les generacions passades 

● La segona unitat d’aprenentatge: el segle XX. Un món en conflicte. Un món dividit              
aborda l’estudi dels grans conflictes bèl·lics del passat segle cercant elements     
de multicausalitat històrica. D’aquesta forma s’analitzen les dues guerres mundials i           
la divisió del món en dos blocs durant la guerra freda. A partir de l’anàlisi de les                 
causes i conseqüències dels dos grans conflictes s’aborda l’estudi del    
desenvolupament del capitalisme, l’imperialisme, el sorgiment del comunisme, la         
crisi del 29, l’aparició dels feixismes, la consolidació del model soviètic, la  
descolonització i el subdesenvolupament.  

● La tercera unitat d’aprenentatge: el començament del tercer mil·lenni. Globalització          
i canvi. Diversitat enfront desigualtat tracta de comprendre els trets     
característics de la societat del nostre temps a partir d’un enfocament metodològic            
que analitza diferent aspectes econòmics socials i culturals dins el marc d’un món             
globalitzat.  

● La quarta unitat d’aprenentatge: noves formes d’expressió i percepció. Art, societat           
i tecnologia al nostre temps, estableix relacions entre els aspectes culturals i      
científics de la nostra època. L’estudi de les manifestacions artístiques ha de        
suposar un element de desenvolupament de la competència artística i cultural i a la              
vegada el domini de la interpretació i la comprensió de les claus ideològiques i              
econòmiques del món actual. 
Els temes abordats en aquest mòdul estan molt a prop de l’experiència personal de              

l’alumnat que, de vegades, ja té prou informació d’aquests temes. Per això, es tracta              
d’establir interrelacions entre els fets de la nostra societat, valorant els aspectes més             
significatius i rebutjant actituds simplistes. El procés d’aprenentatge consisteix en          
l’organització de la informació i els coneixements que ja es tenen a partir dels mitjans de                
comunicació, les TIC i la seva experiència personal, per tal d’interpretar adequadament la             
situació actual del món i de la nostra societat.  

La presa de consciència dels problemes existents en l’actualitat hauria de conduir a             
assumir la responsabilitat personal i col·lectiva de participar en activitats que persegueixen            
la millora de les situacions de desigualtat i desequilibris socials. 

Cal insistir especialment en la identificació de la multiplicitat causal dels           
esdeveniments històrics, en la diferenciació de causes i conseqüències, en l’explicació de            
les mateixes causes, en la recerca d’informació en diverses fonts, i en l’anàlisi,             
interpretació i comentari de la informació obtinguda. 
  
 
Objectius 

1. Obtenir informació de fonts diverses: iconogràfiques, escrites, proporcionades per         
les TIC, mitjans de comunicació, etc., analitzar-la, comentar-la i elaborar treballs     
amb la informació obtinguda. 

2. Localitzar en el temps i a l’espai els esdeveniments històrics. Comprendre 
les nocions de simultaneïtat i evolució històrica. Realitzar gràfiques de  
seqüències temporals.  

3. Conèixer i identificar les causes i conseqüències dels fets històrics i les seves             
relacions amb els moviments culturals. Comprendre la multiplicitat causal.  

4. Comprendre els llenguatges artístics i desenvolupar la capacitat d’admiració i goig          
davant les manifestacions artístiques i musicals. 

5. Valorar críticament les interpretacions subjectives que, a vegades, es donen de la            
història i interessar-se per explicacions objectives.  
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6. Comprendre i valorar el paper de dones i homes anònims, reconeixent-los el 
protagonisme històric que els correspon en la lluita contra la desigualtat i la falta de               
llibertat. 

7. Prendre consciència de la complexitat del món actual, de la rapidesa dels canvisen 
la nostra època, assolint actituds flexibles que afavoreixin l’adaptació al món actual     
i la vegada proporcionin consciencia dels greus problemes existents en      
l’actualitat i de la responsabilitat col,lectiva en la promoció de la seva resolució. 

 
Continguts  

 
Unitat d'aprenentatge 1. Les bases del món contemporani: el segle XIX un 
segle de revolucions 

● Anàlisi i comprensió de les grans transformacions al segle XIX establint relacions            
entre els diferents elements de les estructures contemporànies.  

●  Identificació dels canvis polítics a partir de l'estudi de les revolucions dels Estats            
Units d'Amèrica i la Revolució Francesa, diferenciant els trets característics del   
model liberal, que sorgeix en elles.  

● Comprensió dels canvis econòmics i l'evolució del sistema capitalista incloent         
d'imperialisme, produïts des de la revolució industrial al s. XVIII fins ara.  

● Anàlisi de les causes de l'aparició de la nova societat industrial i de la ideologia               
obrera, tenint en compte el paper dels homes i de les dones anònims en la               
conquesta del sufragi universal i els drets socials.  
 
Unitat d'aprenentatge 2. El segle XX: un món en conflicte, un món        
dividit  

● Anàlisi de les causes i conseqüències del grans conflictes bèl·lics a la primera             
meitat del segle XX  

●  Identificació dels elements que intervenen en el desenvolupament de la Revolució 
Soviètica. Reflexió sobre la crisi dels sistemes democràtics i l'aparició dels           

feixismes. Interrelació entre els models ideològics i el desenvolupament del     
capitalisme, crisi del 29, que conduïren a la segona Guerra Mundial.  

● Anàlisi i comprensió dels factors que configuren el món bipolar, blocs de poder 
(capitalisme i comunisme) en la segona meitat del segle XX i els diferents conflictes              
que es desenvolupen en aquests anys, com a conseqüència dels esdeveniments           
produïts a la primera meitat del segle. 

 
● Comprensió de l'evolució històrica de les Illes Balears i de l'Estat espanyol durant             

aquesta època i la seva relació amb Europa i la resta del món.  
●  Identificació de la multiplicitat causal històrica per la comprensió dels fets polítics,           

socials i econòmics de l'actualitat, partint de l'anàlisi de documents provinents    
dels mitjans de comunicació i de les TIC.  

● Capacitat per raonar, discutir i prendre consciència de la responsabilitat col·lectiva           
en d'esdevenir històric i la participació de tots per solucionar els conflictes del món              
actual i la nostra comunitat. 

 
Unitat d'aprenentatge 3. El començament del tercer mil·lenni:    
globalització 

       i canvi. Diversitat o desigualtat  
● Comprensió del nou ordre internacional sorgit a partir de la fi del món bipolar amb               

la caiguda del bloc comunista i l'hegemonia mundial dels Estats Units i les             
conseqüències de la seva política exterior.  
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● Aparició del fenomen de la globalització, identificació de les seves característiques.           
Comparació, des d'una perspectiva antropològica, de les diferents formes    
econòmiques i socials en àrees desenvolupades i subdesenvolupades del planeta,          
establint les seves causes i conseqüències en relació a l'herència dels imperis 
colonials.  

● Conèixer les polítiques de desenvolupament dutes a terme pels organismes          
governamentals i no governamentals, i des d'una postura crítica, comprendre la           
importància de la ideologia i els valors en la relació creixement           
demogràfic-desenvolupament.  

● Valoració de la diversitat cultural del món, d'Espanya i molt especialment de 
les nostres Illes, comprenent l'enriquiment que això suposa i rebutjant la  
discriminació per raó de sexe, religió, llengua, o qualsevol altre condició. 

 
Contribució de la matèria a les Competències bàsiques 

 
● El caràcter integrador de la matèria de ciències socials, geografia i història, fa que              

el seu aprenentatge contribueixi a l’adquisició de diverses competències bàsiques. 
● La competència social i ciutadana està estretament lligada a l’objecte d’estudi en si.             

Pot dir-se que tot el currículum contribueix a l’adquisició d’aquesta 
competència, ja que la comprensió de la realitat social, actual i històrica és l’objecte              
d’aprenentatge, però realment s’aconseguirà si es té la perspectiva del          
coneixement sobre l’evolució i organització de les societats, dels seus èxits i dels           
seus problemes. Ha de poder ser utilitzada per l’alumnat per desenvolupar-se           
socialment i l’ha d’ajudar a entendre els trets de les societats actuals, la seva              
pluralitat i els reptes i compromisos que planteja. Tot això contribueix a crear        
sentiments comuns que afavoreixen la convivència i ajuden a l’adquisició 
d’habilitats socials.  

● També possibilita l’empatia, la valoració i l’exercici del diàleg com a via           
necessària per a la solució dels problemes. Afavoreix el respecte envers les   
persones amb opinions que no coincideixen amb les pròpies i , a més, fomenta              
l’exercici d’aquests valors creant un marc idoni per al treball en col·laboració i per           
a la realització de debats en els quals es puguin expressar les pròpies idees i  
escoltar i respectar les dels altres. Òbviament, l’acostament a diferents realitats           
socials, actuals o històriques, o la valoració de les aportacions de diferents cultures,             
ajuda, encara que sigui indirectament, al desenvolupament de les habilitats de tipus            
social. 

● Una altra aportació, no menys significativa, es possibilita des del coneixement de la             
interacció home-medi i l’organització del territori resultant. La matèria    
proporciona ocasions abundants per analitzar l’acció de l’ésser humà en la           
utilització de l’espai i dels seus recursos, no només pel que fa als problemes que a                
vegades genera, sinó també per les accions que des d’un ús responsable            
d’ambdós, cerquen assegurar la protecció i la cura del medi ambient. 

● La contribució a la competència cultural i artística es relaciona principalment   
amb el seu vessant de conèixer i valorar les manifestacions del fet artístic.     
L’esmentada contribució es facilitarà realment si es preveu una selecció d’obres           
d’art rellevants, bé sigui pel seu significat en la caracterització d’estils o artistes o             
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per formar part del patrimoni cultural, i es dota l’alumnat de destreses d’observació i              
de comprensió d’aquells elements tècnics imprescindibles per a la seva anàlisi 

dins el context real i com a expressió dels seus autors, de la seva              
interpretació de la realitat que ens envoltava. Des d’aquest plantejament s’afavoreix           
l’apreciació de les obres d’art,s’adquireixen habilitats perceptives i de         
sensibilització, es desenvolupa la capacitat d’emocionar-s’hi, a més s’ajuda a          
valorar el patrimoni cultural, a respectar-lo i a interessar-se per la seva conservació.

 
● La contribució al tractament de la informació i competència digital ve donada        

per la importància que té en la comprensió dels fenòmens socials i històrics             
comptar amb destreses relatives a l’obtenció i comprensió d’informació,    
element imprescindible d’una bona part dels aprenentatges de la matèria.          
L’establiment de criteris de selecció de la informació proporcionada per         
diverses fonts segons criteris d’objectivitat i pertinença, la distinció entre els           
aspectes rellevants i els que no ho són, la relació i comparació de fonts o la                
integració i l’anàlisi de la informació de manera crítica són algunes de les             
aportacions fonamentals que es fan en l’adquisició d’aquesta competència. 

● El pes que té la informació en aquesta matèria singularitza les relacions 
existents entre aquesta competència i la competència en comunicació lingüística, 

més enllà de la utilització del llenguatge com a vehicle de comunicació en el              
procés d’ensenyament/aprenentatge. A més, es facilita que s’aconsegueixin        
habilitats per utilitzar diferents variants del discurs, especialment la descripció, la           
narració, la dissertació i l’argumentació i es col·labora en l’adquisició de vocabulari,            
el caràcter bàsic del qual hauria de venir donat per aquelles paraules que,    
corresponent al vocabulari específic, haurien de formar part del llenguatge habitual           
de l’alumnat o per aquelles altres que tenen un clar valor funcional en             
l’aprenentatge de la mateixa matèria.  

● Es contribueix també, en certa manera, a l’adquisició de la competència 
matemàtica. El coneixement dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat         
permet col·laborar en la seva adquisició, en la mesura que la matèria incorpora             
operacions senzilles, magnituds, percentatges, proporcions, nocions  
d’estadística bàsica, ús d’escales numèriques i gràfiques, sistemes de referència o           
reconeixement de formes geomètriques, criteris de mesures i codificació numèrica          
d’informacions amb la seva representació gràfica. La utilització de totes  
aquestes eines en la descripció i anàlisi de la realitat social amplien el conjunt de               
situacions en què els alumnes perceben la seva aplicabilitat i, amb això, fan       
més funcionals els aprenentatges associats a la competència matemàtica  

● La competència per aprendre a aprendre suposa tenir eines que facilitin           
l’aprenentatge, però també tenir una visió estratègica dels problemes i saber        
preveure i adaptar-se als canvis que es produeixen amb una visió positiva. A tot            
això es contribueix des de les possibilitats que ofereix peraplicar raonaments de            
diferents tipus, per buscar explicacions multicausals i predir efectes dels fenòmens      
socials i per proporcionar coneixements de les fonts d’informació i de la seva             
utilització mitjançant la recollida i classificació de la informació obtinguda per           
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diversos mitjans i sempre que se’n faci una anàlisi. També s’hi contribueix quan             
s’afavoreix el desenvolupament d’estratègies per pensar, per organitzar, 
memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes          
conceptuals. 

● Perquè aquesta matèria participi de l’autonomia i iniciativa personal és necessari           
afavorir el desenvolupament d’iniciatives de planificació i execució, així com          
processos de presa de decisions. Aquestes habilitats estan presents més      
clarament en la realització de debats i de treballs individuals o en grup, ja que 

aquesta tasca implica idear, analitzar, planificar, actuar, revisar el fet,  
comparar els objectius previstos amb els assolits i extreure’n conclusions 
 Instruments i criteris(generals i mínims) d'avaluació i de qualificació 

 
A) Criteris generals 

 
 

● 1. Identificar i analitzar, utilitzant el vocabulari i els conceptes apropiats, 
les idees bàsiques dels grans moviments ideològics i dels processos revolucionaris           

de finals del segle XVIII i del XIX  
Amb aquest criteri es pretén valorar el coneixement per part de l'alumnat 
dels principals moviments -liberalisme, nacionalisme, socialisme, anarquisme i 
sufragisme- d'aquest període històric. 

● 2. Caracteritzar i valorar les transformacions econòmiques i socials que es 
produeixen com a conseqüència de la revolució industrial, el 
desenvolupament del sistema capitalista i les seves relacions amb el fenomen de            
l'imperialisme. 
Aquest criteri intenta avaluar si es reconeixen els canvis que aquesta revolució va             
introduir en la producció, així com les transformacions socials que van provocar     
l'aparició de nous grups socials, amb profundes diferències de classe i de        
gènere. 

● 3.Caracteritzar i situar cronològicament i geogràficament les grans 
transformacions i conflictes mundials que van tenir lloc a la primera meitat del segle XX. 

 
Comprendre i identificar els principals esdeveniments i processos i les seves 
interaccions en el panorama internacional d'aquesta època(Imperialisme,la 
Revolució Russa, les guerres mundials, la depressió de 1929 i l'auge dels feixismes             
i la segona Guerra Mundial), contraposant els trets bàsics dels totalitarismes amb        
els dels règims democràtics. 
Amb aquest criteri es tracta d'avaluar si l'alumnat adult identifica i analitza 

les causes i les conseqüències dels grans conflictes mundials de la primera meitat  
segle XX i de la Revolució Russa. Si comprèn el model polític, econòmic i social soviètic,                
comparant-lo amb el model del liberalisme democràtic. Igualment si comprèn les causes       
de la crisi de 1929 i el caràcter cíclic del capitalisme. 

Es tractarà d'avaluar també si comprèn i analitza les causes de l'auge dels  
feixismes i les seves conseqüències immediates (Segona Guerra Mundial).  

● 4. Analitzar els canvis esdevinguts en el món des de la segona meitat del segleXX 
(naixement dels grans blocs de poder polític i models socioeconòmics enfrontats), i            
identificar les tensions resultants de la seva existència. Igualment, analitzar les           
causes i les conseqüències dels processos de descolonització, identificant les 
característiques de l'anomenat tercer món i les seves reivindicacions. Identificar els           
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esdeveniments que van conduir a la desaparició de l'URSS i a la creació d'un nou               
ordre mundial. 
Es tracta de comprovar que l'alumnat adult és capaç d'analitzar i comprendre la             
divisió del món en blocs de poder polític en la segona meitat del segle XX, amb      
models socioeconòmics enfrontats i les tensions resultants. Igualment, es     
tracta de valorar si l'alumnat coneix les causes i les conseqüències dels processos         
de descolonització i el naixement d'un nou ordre mundial, amb la finalitat 
de comprendre millor la realitat present. 

● 5. Reconèixer el processos econòmics, polítics, socials i culturals que contribueixen           
a la formació d'un nou ordre global, admetent l'existència d'una xarxa de  
relacions de dependència entre països centre i països perifèria que provoca majors            
diferències entre el grau de desenvolupament dels diferents països. 
Es tracta de veure si l'alumne sap entendre els grans desequilibris de riquesa entre              

els diferents països del món actual, analitzar les seves causes i conseqüències i    
fomentar polítiques i actuacions de solidaritat per ajudar a superar les desigualtats.

 
● 6. Buscar i seleccionar informació en diferents fonts, incloses les TIC,per trobar i   

comunicar informació que respongui a qüestions relacionades amb les grans          
transformacions que van tenir lloc a l'edat contemporània, de manera individual o            
en petits grups. 

Amb aquest criteri es valora l'adquisició per part de l'alumnat adult de la competència 
digital i del tractament d'informació, aplicada a la comprensió dels factors causals que             
expliquen els anteriors canvis. Es comprovarà si té iniciativa per planificar el treball,        
accedir amb certa autonomia a diverses fonts d'informació, analitzar i organitzar 
aquesta i presentar les conclusions de manera clara, amb coherència en l'exposició de    
les idees, utilitzant precisió lèxica, correcció en la sintaxi i claredat en l'expressió. Es              
valorarà la capacitat de l'alumnat per abordar l'estudi de la situació del món que viu,     
buscant els antecedents i causes que l'originen, i aplicant els seus coneixements per             
preveure, des de la lògica, les seves possibles conseqüències. 

 
B) Criteris mínims 

● 1. Conèixer les principals ideologies polítiques dels segles XVIII,XIX, XX.  
● 2. Conèixer els diferents models d'estats i la seva organització política, econòmica i             

social  
● 3.Dominar el vocabulari específic. 
● 4. Dominar la seqüenciació històrica d' aquest segles  
● 5. Conèixer els principals esdeveniments d'aquest període històric, les seves  

causes i les seves conseqüències. 
 

METODOLOGIA 
Es preveu la realització de dues unitats d’aprenentatge per poder treballar-les amb            

profunditat ja que el calendari és molt ajustat i els continguts són molt extensos. 
A l’inici de cada apartat es realitzarà una exposició breu del tema a estudiar.              

Posteriorment, la visualització d’un video on s’aprofundirà més i finalment, de cada video             
visualitzat, es realitzaran diverses activitats pràctiques de comprensió com poden ser           
realització de qüestionaris, debats, resolució de dubtes, etc. 
Iniciat el tema es procedirà a realitzar un conjunt d’activitats pràctiques a l’aula             
d’informàtica. A l’aula d’informàtica es realitzarà activitats pràctiques orientades a la           
realització d’un projecte cooperatiu de l’assignatura de Ciències Socials. 
 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
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Existeixen dues modalitats per aprovar l’assignatura: 
1. La primera tracta de realitzar una prova escrita al final del curs de tot el temari de                  
l’assignatura. És imprescindible superar la prova amb una nota de 5 o superior. 
2. La segona és mitjançant l’avaluació contínua, i a la nota final es tindrà en compte                
els següents punts: 
a) L’assistència diària suposa un 10% de la nota final del curs: 

 
● Assistir regularment a classe i tenir un bon comportament.  
● Atendre i participar de les activitats a l’aula com puguin ésser intervencions,            

exposicions orals, etc… 
b) La realització de pràctiques a l’aula d’informàtica i/o treballs complementaris          
suposen un 35% de la nota final del curs: 

 
● Mitjana de les qualificacions dels test de comprensió de videos relacionats amb els             

continguts de l’assignatura. (10%) 
● Qualificació final del projecte proposat. També es pot contemplar en aquest 

apartat la realització d’activitats complementàries que es poden demanar de  
manera puntual. (25%)  

● En les tasques encomanades també s’avaluarà la presentació de les mateixes 
(neteja, claredat, ordre…) així com l’expressió lingüística corresponent i la qualitat     
dels continguts elaborats a les activitats. 

c) Les proves escrites suposen un 55% de la nota final de curs: 
● Perl’avaluació continua es realitzaran diferents proves escrites de les que  

s’extraurà una nota mitjana a final de curs.  
● A les proves escrites es valorarà la puntuació i correcció ortogràfica. La            

penalització serà de 0,10 punts per falta d’ortografia. El màxim permès serà de 10              
faltes d’ortografia, és a dir, hi haurà una penalització màxima d’1 punt. 

NOTA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA: 
La nota final de l’avaluació continuada serà el resultat de la següent formula: 

 
NOTA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA   

 
Nota de l’assistència diària (10%) + Nota de les pràctiques a 
l’aula d’informàtica i/o treballs complementaris (35%) + Nota mitjana de les proves    
escrites (55%) 

 
* Per a que l’assignatura sigui considerada superada el resultat ha 
de ser igual o superior a 5 

 
 
 

OBSERVACIONS IMPORTANTS  
Sobre l’assistència 

 
● L’assistència a classe és obligatòria en un 80%. L’alumne té un 20% 

de marge de classes on pot no assistir sigui pel motiu que sigui. 
Sobrepassar aquest 20% implica la no superació de l’assignatura mitjançant 
l’avaluació continuada, quedant-li encara la possibilitat de superar-la   
directament amb la prova final de final del semestre en curs.  
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En determinats casos que, per motius realment importants o de força major, s’hagi             
sobrepassat el 20% d’assistència serà l’equip educatiu del centre qui finalment           
determinarà que l’alumne pugui seguir o no per la via de l’avaluació continuada. 
Si un alumne no pot assistir, per causa justificada, els dies que es realitzin exàmens               
parcials, no se li assignarà de manera immediata un altre dia per a realitzar l’examen               
parcial. Per aquests casos la realització de la prova es farà el mateix dia que es realitzin                 
les proves finals i recuperacions del curs, és a dir, al gener o juny (primer i segon                 
quadrimestre respectivament). 
Sobre l’avaluació continuada  

● Per seguir l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada cal haver aprovat,  
com a mínim, dos exàmens parcials dels quatre en total que es realitzaran i que      
la nota mitjana final sigui superior a 5.  

● Durant el curs hi ha previst realitzar activitats pràctiques a l’aula que 
conformaran el 35% de la nota final. Si un alumne no pot assistir per causa 
justificada o per coincidència d’horari amb altres assignatures, el 
professor responsable de l’assignatura acordarà la manera en com l’alumne  
realitzarà les pràctiques. La data d’entrega de les activitats també s’acordarà amb            
el professor.  

Si una vegada acordat el dia, hora i lloc per recuperar la pràctica no realitzada l’alumne                
finalment no es presenta o no envia l’activitat, se li considerarà la nota amb una valoració                
de 0, no essent possible en cap cas un nova oportunitat d’entrega. 
La no entrega de les activitats pràctiques no implica la impossibilitat de poder             
presentar-se als exàmens parcials i poder superar-les, sempre hi quan es respecti el 80%              
d’assistència a classe i es superi els exàmens parcials amb la suficient nota. Si es supera                
aquest percentatge d’assistència, l’alumne només podrà superar l’assignatura mitjançant         
la prova final de final de semestre. 

 
● Cal destacar que a qualsevol prova parcial es podran fer preguntes relacionades           

amb continguts de temes anteriors ja vistos i avaluats. 
MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

El professor facilitarà el material necessari per la realització i seguiment de l’assignatura.             
Es preveu que tot el material d’estudi es basi en vídeos educatius i puntualment es podrà                
emprar materials complementaris per poder ser consultats on line o entregats als alumnes             
en format paper. 
A més es podrà facilitar material complementari com diccionaris, premsa, lectures           
complementàries, vídeos documentals, powerpoints, etc. 

 
NIVELL II-2 (4t) ESPA. 

EL MEDI POLÍTIC: ESTATS, DEMOCRÀCIA I CIUTADANIA 
Introducció 

Aquest mòdul estudia l’organització política de l’espai geogràfic des dels grans           
àmbits geopolítics mundials fins a l’àmbit estatal i autonòmic. Integra les formes            
d’organització del passat, del present i les perspectives de futur; i els drets i deures del                
ciutadans. 

El mòdul està organitzat en quatre unitats d’aprenentatge.  
● La primera tracta l’organització política al llarg del temps, per tal de comprendre             

l’origen de l’estat modern i comparar-lo amb altres formes d’organització polítiques.
 

● La segona analitza l’Estat com eix vertebrador del seu territori, les seves funcions i   
institucions, les diferents formes de govern i, en especial, les democràtiques.           
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També té present que l’Estat no és una entitat aïllada sinó que manté relacions              
amb altres estats a través de diferents acords, convenis i tractats donant lloc a 
diferentsorganitzacions internacionals. Analitza en concret el cas de l’Estat         
espanyol, aprofundint amb les seves institucions i la seva constitució, per acabar            
estudiant la seva organització territorial.  

● A la tercera unitat d’aprenentatge es posen de manifest les transformacions 
produïdes dins els estats i dins les seves societats per tal d’entendre les relacions              
que mantenen i com aborden els conflictes actuals  

● Finalment la quarta unitat d’aprenentatge ens serveix per tractar els drets i els             
deures dels ciutadans i ciutadanes que són la base de la convivència 
democràtica, valorant per damunt de tot la participació com a ciutadans           
compromesos amb el diàleg i la tolerància. 
 
La metodologia utilitzada per facilitar els continguts d’aquest mòdul s’ha de centrar            

en la participació, l’empatia, el diàleg i en l’anàlisi dels conflictes i en la recerca de                
solucions. Així mateix, s’ha de donar prioritat a la comprensió de les societats             
democràtiques, a la importància de la constitució i a la participació ciutadana. Per tot això,               
serà imprescindible una metodologia participativa basada en el diàleg, en l’anàlisi de            
situacions i casos reals, amb la lectura de la premsa o amb la informació diària d’altres                
mitjans de comunicació com la televisió, la ràdio, les revistes, Internet. 
Objectius 

1. Entendre com al llarg de la història s’han succeït diferents sistemes polítics i             
formesde govern, veure la seva evolució i establir relacions entre els sistemes            
econòmics i socials que els sustentaven.  

2. Conèixer, localitzar i comprendre els diferents models d’estats vigents i entendre 
que formen part de grans àrees sociopolítiques,econòmiques i culturals. 

3. Conèixer les societats democràtiques apreciant els seus valors principals,drets i          
deures, denunciant actituds discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari amb          
pobles, grups socials o persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics             
necessaris. 

4. Entendre les transformacions del món actual com a resultat dels processos 
econòmics, socials, polítics i culturals d’un món globalitzat, valorant la diversitat i            
manifestant actituds de respecte i tolerància. 

5. Conèixer la Constitució, l’estructura i el funcionament de l’Estat espanyol a  
partir de les principals institucions locals, autonòmiques i estatals, així com     
els mecanismes de participació ciutadana com són associacions, sindicats, partits      
polítics, eleccions, ONG, per poder participar en la presa de decisions. 

6. Afavorir el sentit crític, el diàleg, la iniciativa personal i la participació ciutadana  
activa a dins l’àmbit familiar, laboral, social i polític acceptant les normes      
establertes democràticament. 

7. Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip afavorint l’autoestima,         
l’empatia i la col·laboració i realitzant debats sobre temes d’actualitat. 
 

Continguts 
 
Unitat d'aprenentatge 1. Evolució de l'organització política al llarg del Temps 

 
● Estudi de com les persones ens hem anat associant en diferents grups 

a fi de cooperar i aconseguir els objectius que no podriem aconseguir individualment.  
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● Anàlisi de l'evolució dels sistemes polítics al llarg del temps, des de le reformes              
tribals fins a les societats democràtiques actuals.  

● Comparació dels trets essencials del diferents models d'organització política, 
relacionant-los amb les estructures socioeconòmiques i ideològiques a les quals          
pertanyen  

● Reflexió sobre els avantatges i els inconvenients de cada forma d'organització           
política, i valoració de les formes democràtiques actuals com a sistemes d'àmplia            
participació dins la configuració dels estats actuals. 
 
Unitat d'aprenentatge 2. Organització política actual  

● Estudi de l'organització política de les societats partint de l'Estat com a           
entitat política i geogràfica, entenent les diferents tipologies d'Estat que existeixen   
a l'actualitat, i valorant els democràtics com els únics capaços de garantir els drets i               
deures dels seus ciutadans  

● Reconeixement de l'organització política i territorial de l'Estat espanyol 
a la Constitució de 1978: l'administració central, autonòmica i municipal.  

● Identificació de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol i els seus Estatuts            
d'Autonomia.  

● Anàlisi de l'estatut d'autonomia de les Illes Balears, coneixement de les principals            
institucions i reflexió sobre el fet de la insularitat i les seves repercussions. 

● Realització de debats a partir de lectures d'articles de premsa sobre política 
municipal, autonòmica, estatal i internacional, etc. 
 

Unitat  d'aprenentatge 3. Les grans àrees geopolítiques del món 
 

● Comprensió que l'Estat no és una entitat aïllada, sinó que estableix 
relacionseconòmiques, polítiques i culturals amb altres i, per aquest motiu, és vital            
el coneixement de les diferents organitzacions internacionals. 

● Comprensió de la progressiva interdependència entre els estats i les  
regions del món i de la diversitat de punts de vista i de perspectives que es poden                 

adoptar.  
● Localització en el mapa de les grans àrees socioeconòmiques geopolítiques i la 

posició d'Espanya en el món.  
● Comprensió del concepte d'espai europeu i la seva història. 
● Identificació dels països que formen la UE i las seves institucions. 
● Coneixement d'altres organitzacions supranacionals, comprensió dels lligams      

polítics, econòmics, militars, etc. que existeixen entre els països que en formen part
. 

● Discussió dels avantatges i inconvenients de les polítiques que duen a terme a             
nivell supranacional.  
 
 
Unitat  d'aprenentatge 4. Drets i deures dels ciutadans  

● Comprensió de la lluita històrica per a la conquesta dels drets humans i la 
consecució de la Declaració Universal dels Drets Humans 

● Coneixement de la legislació internacional i espanyola fent especial menció a          
la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.  

● Identificació i valoració de les diverses formes de participació ciutadana 
● partits polítics, sindicats, ONG, associacionisme, cooperativisme, etc., com       

un instrument per prendre part de les decisions que ens afecten a tots.  
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● Reflexió, a partir d'articles i notícies, sobre el reconeixement de la igualtat entre  
homes i dones. Rebuig de les situacions de discriminació i de violència de     
gènere i acceptació de les normes de convivència en diferents àmbits de la vida.  

● Capacitat d'assumir el camí que ens queda per recórrer per tal que totes les              
persones i col·lectius, sigui quina sigui la seva raça, llengua, nacionalitat, religió o   
cultura, tinguin les mateixes oportunitats, dentificant els col·lectius més    
vulnerables i condemnant les situacions de violació dels drets. 

 
Contribució de la matèria a les Competències Bàsiques 

 
● La competència social i ciutadana està estretament lligada a l’objecte     

d’estudi en si. Pot dir-se que tot el currículum contribueix a l’adquisició d’aquesta 
competència, ja que la comprensió de la realitat social, actual i històrica és             

l’objecte d’aprenentatge, però realment s’aconseguirà si es té la perspectiva del           
coneixement sobre l’evolució i organització de les societats, dels seus èxits i 
dels seus problemes. Ha de poder ser utilitzada per l’alumnat per desenvolupar-se            
socialment i l’ha d’ajudar a entendre els trets de les societats actuals, la seva              
pluralitat i els reptes i compromisos que planteja. Tot això contribueix a crear             
sentiments comuns que afavoreixen la convivència i ajuden a l’adquisició          
d’habilitats socials. 

● També possibilita l’empatia, la valoració i l’exercici del diàleg com a via           
necessària per a la solució dels problemes. Afavoreix el respecte envers les   
persones amb opinions que no coincideixen amb les pròpies i , a més, fomenta              
l’exercici d’aquests valors creant un marc idoni per al treball en col·laboració i per a               
la realització de debats en els quals es puguin expressar les pròpies idees i  
escoltar i respectar les dels altres. Òbviament, l’acostament a diferents realitats    
socials, actuals o històriques, o la valoració de les aportacions de diferents cultures,             
ajuda, encara que sigui indirectament, al desenvolupament de les habilitats de tipus            
social 

● En l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món              
físic,la contribució és rellevant. Inclou, entre altres aspectes, la percepció i el           
coneixement de l’espai físic en què es desenvolupa l’activitat humana, tant en     
grans àmbits com a l’entorn immediat, així com la interacció que es produeix         
entre tots dos. La percepció directa o indirecta de l’espai en el qual es desenvolupa  
l’activitat humana constitueix un dels principals eixos de treball de la geografia: la             
comprensió de l’espai en què tenen lloc els fets socials i la vida de l’alumne, és           
a dir, la dimensió espacial en què adquireixen especial importància els           
procediments d’orientació, localització, observació i interpretació dels espais i    
paisatges, reals o representats 
Una altra aportació, no menys significativa, es possibilita des del coneixement de la             
interacció home-medi i l’organització del territori resultant. La matèria    
proporciona ocasions abundants per analitzar l’acció de l’ésser humà en la           
utilització de l’espai i dels seus recursos, no només pel que fa als problemes que a                
vegades genera, sinó també per les accions que des d’un ús responsable            
d’ambdós, cerquen assegurar la protecció i la cura del medi ambient. 
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● La contribució al tractament de la informació i competència digital ve donada           
per la importància que té en la comprensió dels fenòmens socials i històrics             
comptar amb destreses relatives a l’obtenció i comprensió d’informació, element          
imprescindible d’una bona part dels aprenentatges de la matèria. L’establiment de           
criteris de selecció de la informació proporcionada per diverses fonts segons   
criteris d’objectivitat i pertinença, la distinció entre els aspectes rellevants i els       
que no ho són, la relació i comparació de fonts o la integració i l’anàlisi de la            
informació de manera crítica són algunes de les aportacions fonamentals que es   
fan en l’adquisició d’aquesta competència. 

● El pes que té la informació en aquesta matèria singularitza les relacions existents             
entre aquesta competència i la competència en comunicació lingüística, més 
enllà de la utilització del llenguatge com a vehicle de comunicació en el procés              
d’ensenyament/aprenentatge. A més, es facilita que s’aconsegueixin habilitats per         
utilitzar diferents variants del discurs, especialment la descripció, la narració, la 
dissertació i l’argumentació i es col·labora en l’adquisició de vocabulari, el caràcter            
bàsic del qual hauria de venir donat per aquelles paraules que, corresponent al      
vocabulari específic, haurien de formar part del llenguatge habitual de l’alumnat o            
per aquelles altres que tenen un clar valor funcional en l’aprenentatge de la  
mateixa matèria. 

● Es contribueix també, en certa manera, a l’adquisició de la competència 
matemàtica. El coneixement dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat           
permet col·laborar en la seva adquisició, en la mesura que la matèria incorpora             
operacions senzilles, magnituds, percentatges, proporcions, nocions  
d’estadística bàsica, ús d’escales numèriques i gràfiques, sistemes de referència o           
reconeixement de formes geomètriques, criteris de mesures i codificació numèrica          
d’informacions amb la seva representació gràfica. La utilització de totes aquestes           
eines en la descripció i anàlisi de la realitat social amplien el conjunt de situacions               
en què els alumnes perceben la seva aplicabilitat i, amb això, fan més        
funcionals els aprenentatges associats a la competència matemàtica. 

● La competència per aprendre a aprendre suposa tenir eines que facilitin         
l’aprenentatge, però també tenir una visió estratègica dels problemes i saber        
preveure i adaptar-se als canvis que es produeixen amb una visió positiva. A tot 
això es contribueix des de les possibilitats que ofereix per aplicar raonaments de             
diferents tipus, per buscar explicacions multicausals i predir efectes dels fenòmens      
socials i per proporcionar coneixements de les fonts d’informació i de la seva 
utilització mitjançant la recollida i classificació de la informació obtinguda per           
diversos mitjans i sempre que se’n faci una anàlisi. També s’hi contribueix quan      
s’afavoreix el desenvolupament d’estratègies per pensar, per organitzar,        
memoritzar i recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes 
conceptuals. 

 
● Perquè aquesta matèria participi de l’autonomia i iniciativa personal és    

necessari afavorir el desenvolupament d’iniciatives de planificació i execució, així          
com processos de presa de decisions. Aquestes habilitats estan presents més           
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clarament en la realització de debats i de treballs individuals o en grup, ja que 
aquesta tasca implica idear, analitzar, planificar, actuar, revisar el fet,          

comparar els objectius previstos amb els assolits i extreure’n conclusions. 
Instruments i criteris (generals i mínims) d'avaluació i de qualificació 
 
A)Criteris d'avaluació (generals) 
1. Conèixer les diferents formes d'organització política al llarg del 

temps i els diferents règims polítics actuals. Identificar i valorar els sistemes democràtics,             
en especial el de l'Estat espanyol. Localitzar en un mapa els principals països i àrees    
culturals del món. Reconèixer la nostra organització territorial en comunitats autònomes,      
especialment la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Aquest criteri pretén comprovar si l'alumnat sap identificar els diferents sistemes polítics, 
valorant la democràcia. A més d'avaluar el grau de comprensió de la realitat política i               
territorial de l'Estat en general i d'Espanya en particular, sabent diferenciar i localitzar els              
principals estats del món i les comunitats autònomes d'Espanya. 

2. Entendre la importància que tenen en l'actualitat les organitzacions          
internacionals i el paper que en elles juga Espanya. Valorar la pertinença del nostre              
Estat a la Unió Europea i en altres organismes internacionals com un avanç en les               
relacions entre els estats. Valorar els acords internacionals i el diàleg com la única      
solució per resoldre els conflictes. 
Mitjançant aquest criteri es vol avaluar si l'alumnat coneix les organitzacions          
polítiques i econòmiques més importants, especialment la Unió Europa i la           
influència que elles tenen en la política internacional i nacional, valorant les            
repercussions de les polítiques comunitàries. 
3. Reconèixer l'existència de conflictes, analitzar les seves causes i el 

paper que hi juguen en la seva resolució les organitzacions internacionals, reflexionant           
críticament sobre les seves accions. Valorar la importància de les lleis i els acords per               
evitar els conflictes. 
Amb aquest criteri es pretén comprovar que l'alumnat coneix l'actuació de les           
organitzacions internacionals i les lleis per les quals es regeixen. Així mateix es pretén              
comprovar que l'alumnat reflexiona sobre les línies d'actuació de les organitzacions           
supranacionals governamentals i no governamentals per a mitigar els conflictes. 

4. Conèixer els drets humans així com els principis, drets i deures recollits 
a la Constitució espanyola. Identificar i condemnar les situacions on no es respecten els              
drets de les persones en general i de les dones en particular. 

Es tracta de valorar si l'alumnat reconeix la igualtat de drets entrehomes 
i dones en l'àmbit familiar, laboral, polític, social i cultural. Aquestes mateixes 

igualtats s'han de fer extensives a totes les persones sigui quina sigui la seva              
procedència, cultura, raça o religió. 
5. Participar en la política i en la societat com a ciutadà actiu de forma responsable                
i valorar la participació ciutadana com una forma de contribuir a millorar el             
funcionament de les institucions democràtiques. 

Es tracta de comprovar que l'alumnat és conscient que la societat som tots i la  
nostra participació és vital per aconseguir un millor rendiment del sistema democràtic.  

6. Realitzar debats sobre els continguts d'aquest mòdul, argumentant 
les idees pròpies, essent crítics amb les situacions que no ens agraden i estan oberts al                
diàleg com a única forma per resoldre els conflictes en les relacions humanes 
Amb aquest criteri es valorarà l'ús adequat del llenguatge oral i del vocabulari específic,             
acceptant les normes i la intervenció de tots. Es valorarà també la coherència en       
l'exposició d'idees. 
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7. Valorar la importància de la informació, acostumar l'alumnat a estar ben           
informat, a contrastar les diferents informacions i a partir d'elles crear-ne una 
opinió pròpia respectant sempre la dels altres. Cercar i seleccionar informació per a             
dur a terme algun treball escrit sobre els continguts treballats en aquest mòdul      
(fonts directes, premsa, biblioteca, pàgines web, etc.) per tal d'identificar les        
seves causes i conseqüències i poder establir una opinió pròpia. 
Es pretén valorar la informació que té l'alumnat sobre els problemes del món 

actual, es vol avaluar el tractament que en fa d'aquesta informació i si la sap    
transmetre correctament. 

 
B) Criteris mínims 

● 1.Conèixer els diferents models d'estats al llarg de l'historia i la seva ubicació en el               
temps 

● 2. Conèixer l' organització i funcionament dels diferents tipus d’estats i de l'estat             
espanyol a l’actualitat. 

● 3. Conèixer les principals potències econòmiques, polítiques i culturals de          
l'actualitat i el seu grau d'influència mundial  

● 4. Conèixer les institucions supranacionals més importants del món i conèixer els            
seus objectius i organització. 

● 5. Dominar el llenguatge específic de la matèria i coherència a l'hora d'exposar-la ja              
sigui oral o escrita. 
 

METODOLOGIA 
Es preveu la realització de dues unitats d’aprenentatge per poder treballar-les amb            
profunditat ja que el calendari és molt ajustat i els continguts són molt extensos. 
A l’inici de cada apartat es realitzarà una exposició breu del tema a estudiar.              
Posteriorment, la visualització d’un video on s’aprofundirà més i finalment, de cada video             
visualitzat, es realitzaran diverses activitats pràctiques de comprensió com poden ser           
realització de qüestionaris, debats, resolució de dubtes, etc. 
Iniciat el tema es procedirà a realitzar un conjunt d’activitats pràctiques a l’aula             
d’informàtica. A l’aula d’informàtica es realitzarà activitats pràctiques orientades a la           
realització d’un projecte cooperatiu de l’assignatura de Ciències Socials. 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
Existeixen dues modalitats per aprovar l’assignatura: 
1. La primera tracta de realitzar una prova escrita al final del curs de tot el temari de                  
l’assignatura. És imprescindible superar la prova amb una nota de 5 o superior. 
2. La segona és mitjançant l’avaluació contínua, i a la nota final es tindrà en compte                
els següents punts: 
a) L’assistència diària suposa un 10% de la nota final del curs: 

 
● Assistir regularment a classe i tenir un bon comportament. 

 
● Atendre i participar de les activitats a l’aula com puguin ésser intervencions,            

exposicions orals, etc… 
 
 
 
b) La realització de pràctiques a l’aula d’informàtica i/o treballs complementaris          
suposen un 35% de la nota final del curs: 

 

136 



 

● Mitjana de les qualificacions dels test de comprensió de videos relacionats amb els             
continguts de l’assignatura. (10%)  

● Qualificació final del projecte proposat. També es pot contemplar en aquest 
apartat la realització d’activitats complementàries que es poden demanar de          
manera puntual. (25%)  

● En les tasques encomanades també s’avaluarà la presentació de les 
mateixes(neteja, claredat, ordre…) així com l’expressió lingüística corresponent i la          
qualitat dels continguts elaborats a les activitats. 

c) Les proves escrites suposen un 55% de la nota final de curs: 
● Per l’avaluació continua es realitzaran diferents proves escrites de les que  

s’extraurà una nota mitjana a final de curs.  
● A les proves escrites es valorarà la puntuació i correcció ortogràfica. La            

penalització serà de 0,10 punts per falta d’ortografia. El màxim permès serà     
de 10 faltes d’ortografia, és a dir, hi haurà una penalització màxima d’1 punt. 

NOTA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA: 
La nota final de l’avaluació continuada serà el resultat de la següent formula: 

 
NOTA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA 

  
 
Nota de l’assistència diària (10%) + Nota de les        

pràctiques a l’aula d’informàtica i/o treballs complementaris (35%) +       
Nota mitjana de les proves escrites (55%) 

 
* Per a que l’assignatura sigui considerada superada el resultat 

ha de ser igual o superior a 5 
 

 
 

OBSERVACIONS IMPORTANTS  
Sobre l’assistència 

 
● L’assistència a classe és obligatòria en un 80%. L’alumne té un 20% 

de marge de classes on pot no assistir sigui pel motiu que sigui. 
Sobrepassar aquest 20% implica la no superació de l’assignatura mitjançant 
l’avaluació continuada, quedant-li encara la possibilitat de superar-la   
directament amb la prova final de final del semestre en curs.  

En determinats casos que, per motius realment importants o de força major, s’hagi             
sobrepassat el 20% d’assistència serà l’equip educatiu del centre qui finalment           
determinarà que l’alumne pugui seguir o no per la via de l’avaluació continuada. 
Si un alumne no pot assistir, per causa justificada, els dies que es realitzin exàmens               
parcials, no se li assignarà de manera immediata un altre dia per a realitzar l’examen               
parcial. Per aquests casos la realització de la prova es farà el mateix dia que es realitzin                 
les proves finals i recuperacions del curs, és a dir, al gener o juny (primer i segon                 
quadrimestre respectivament). 
 
Sobre l’avaluació continuada  

● Per seguir l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada cal haver aprovat,  
com a mínim, dos exàmens parcials dels quatre en total que es realitzaran i que      
la nota mitjana final sigui superior a 5.  
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● Durant el curs hi ha previst realitzar activitats pràctiques a l’aula que 
conformaran el 35% de la nota final. Si un alumne no pot assistir per causa 
justificada o per coincidència d’horari amb altres assignatures, el 
professor responsable de l’assignatura acordarà la manera en com l’alumne          
realitzarà les pràctiques. La data d’entrega de les activitats també s’acordarà amb            
el professor.  

Si una vegada acordat el dia, hora i lloc per recuperar la pràctica no realitzada l’alumne                
finalment no es presenta o no envia l’activitat, se li considerarà la nota amb una valoració                
de 0, no essent possible en cap cas un nova oportunitat d’entrega. 
La no entrega de les activitats pràctiques no implica la impossibilitat de poder             
presentar-se als exàmens parcials i poder superar-les, sempre hi quan es respecti el 80%              
d’assistència a classe i es superi els exàmens parcials amb la suficient nota. Si es supera                
aquest percentatge d’assistència, l’alumne només podrà superar l’assignatura mitjançant         
la prova final de final de semestre. 

 
● Cal destacar que a qualsevol prova parcial es podran fer preguntes 

relacionades amb continguts de temes anteriors ja vistos i avaluats. 
MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 

El professor facilitarà el material necessari per la realització i seguiment de l’assignatura.             
Es preveu que tot el material d’estudi es basi en vídeos educatius i puntualment es podrà                
emprar materials complementaris per poder ser consultats on line o entregats als alumnes             
en format paper. 
A més es podrà facilitar material complementari com diccionaris, premsa, lectures           
complementàries, vídeos documentals, powerpoints, etc. 

 
TEMARI ECONOMIA CURS D’ACCÉS UIB +25 

 
● 1. L’empresa i l’entorn  

 
● 1.1 L’empresa com a unitat econòmica  

 
● 1.2 Influència de l’entorn en l’empresa   

 
● 1.3 Classes d’empreses  

 
● 1.4 Localització i dimensió de l’empresa   

 
● 2. Legislació mercantil i fiscal  

 
● 2.1 Legislació mercantil  

 
● 2.2 Legislació fiscal  

 
● 3. Formes jurídiques de les empreses  

 
● 3.1 Tipus d’empreses segons la seva forma jurídica  

 
● 3.2 Empresa individual  

 
● 3.3 Societats mercantils  
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● 4. L’organització interna de l’empresa i els recursos humans  
 

● 4.1 Procés de direcció. Concepte i funcions  
 

● 4.2 Funció de planificació  
 

● 4.3 Funció d’organització  
 

● 4.4 Funció de gestió  
 

● 4.5 Funció de control  
 

● 4.6 Funció dels recursos humans  
 

● 5. Àrea d’aprovisionament  
 

● 5.1 La funció d’aprovisionament  
 

● 5.2 La gestió d’inventaris  
 

● 5.3 Valoració de les existències  
 

● 6. Àrea de producció  
 

● 6.1 La funció de producció  
 

● 6.2 Els costs de l’empresa  
 

● 6.3 Llindar de rendibilitat o punt mort  
 

● 6.4 La gestió de la producció  
 

● 6.5 La qualitat a l’empresa  
 

● 6.6 L’empresa i la protecció del medi ambient  
 

● 7. Àrea comercial. El màrqueting  
 

● 7.1 El departament comercial  
 

● 7.2 El mercat 
 

● 7.3 La segmentació de mercats  
 

● 7.4 Els instruments del màrqueting. El màrqueting mix 
 

● 7.5 El pla de màrqueting  
 

● 8. Àrea de finançament i inversió  
 

● 8.1 Fonts de finançament de l’empresa  
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● 8.2 Cost d’una font de finançament  

 
● 8.3 Mètodes de selecció i valoració d’inversions  

 
● 8.4 Les inversions i el risc  

 
● 9. Els estats financers de l’empresa  
●  
● 9.1 El tractament comptable de la informació  

 
● 9.2 El Pla general de comptabilitat  

 
● 9.3 El balanç de situació  
●  
● 9.4 El compte de pèrdues i guanys  

 
● 9.5 La memòria i altres estats financers  

 
● 10. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa  

 
● 10.1 Introducció a l’anàlisi dels estats comptables 

 
● 10.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial  

 
● 10.3 Anàlisi financera: ràtios financeres i el quadre de finançament      

anual  
 

● 10.4 Anàlisi econòmica: estudi dels resultats i de la rendibilitat de      
l’empresa  

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVA D’ACCÉS 
 

● Es valorarà positivament que l’alumne mostri, a través del que se li demani        
a la prova, que ha assimilat els conceptes i les tècniques que li proporciona        
l’assignatura.  

 
● La prova consistirà en cinc preguntes teòriques (de les quals se n’han      

d’escollir tres) i dos exercicis pràctics. La valoració de cada pregunta, tant teòrica 
com pràctica, és de dos punts.  
 

● En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte:  
 

● 1. Concreció i claredat de conceptes.  
 

● 2. Ordenació d'aquests.  
 

● 3. Exposició sintètica.  
 

● 4. Conclusions.  
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● PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
 

● Es realitzaràn proves de preparació per a l'accés a la UIB que serviràn, tant        
pel professorat com per l'alumnat, per poder mesurar el grau de preparació per a          
les proves d'accés. 

 
MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
 

● No es disposa de cap llibre de text, per tant es farà ús de diversos materials       
per el seguiment de les assignatures. Aquests podran ésser de distinta      
naturalesa, però generalment es tractarà de material escrit (llibres de text, 
anuaris, diccionaris, premsa, lectures complementàries) o audiovisual (discs,  
diapositives, transparències, pel·lícules).  

 
 
 

TEMARI GEOGRAFIA CURS D’ACCÉS UIB +25 
 

Unitat didàctica 1: L'espai geogràfic. 
1.1 Definició i característiques de l’espai geogràfic. 
1.2 Globalització i diversitat en el món actual. 
1.4 Posició relativa d’Espanya en el món i en les grans àrees socioeconòmiques i              
polítiques. 
Unitat didàctica 2: L'espai físic. 
2.1 El medi natural com a escenari físic: La diversitat de paisatges a Espanya. 
2.2 La diversitat del relleu espanyol. 
2.3 Hidrografia. Les conques hidrogràfiques a l’Estat espanyol. 
2.4 El medi natural com a ecosistema. 
2.5 L’espai físic i natural a les Illes Balears. 
Unitat didàctica 3. L'espai demogràfic. 
3.1 Evolució de la població espanyola. Distribució espacial: els desequilibris regionals. 
3.2 Dinàmica de la població espanyola. Moviments naturals i migratoris. El fenomen de la              
immigració actual. 
3.3 Estructura de la població. 
3.4 La població a les Illes Balears. Evolució històrica, canvis actuals i perspectives de              
futur. 
Unitat didàctica 4: L’espai econòmic. 
4.1 L’acció dels factors socioeconòmics. 
4.2 El sector primari als territoris d’Espanya: la pluralitat dels espais rurals. 
4.3 El sector secundari: definició. 
4.4 El sector serveis. El procés de terciarització de l’economia espanyola. Causes. 
4.5 L’espai turístic. Factors explicatius del desenvolupament turístic espanyol. 
4.6 L’espai econòmic a les Illes Balears. L’impacte espacial i mediambiental del turisme.             
La Balearització. 
Unitat didàctica 5: L’espai urbà. 
5.1 Evolució de l’espai urbà i el procés d’urbanització d’Espanya. 
5.2 Estructura i morfologia urbana. La complexitat del fenomen urbà i de la xarxa urbana a                
Espanya. La rururbanització. 
5.3 El sistema urbà de les Illes Balears. 
 
METODOLOGIA 
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● Exposició-introducció del tema. 

 
● Lectura d’algunes de les parts més rellevants del tema. 

 
● Explicació dels conceptes clau. 

 
● Resolució d’activitats, ja sigui fetes a casa o dins l’aula. 

 
● Correcció d’activitats de reforç i d’aquelles parts que menys s’han entès. 

 
● Proves de control. 

 
 
 
 
PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
Es realitzaràn proves de preparació per a l'accés a la UIB que serviràn, tant pel               
professorat com per l'alumnat, per poder mesurar el grau de preparació per a les proves               
d'accés. 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Un grau de preparació òptim serà aquell on la nota mitjana de les proves escrites sigui                
igual o superior a 5. Serà considerat no òptim aquell que no fa un seguiment i una                 
assistència freqüent de les classes i aquell que obtingui una nota mitjana de les proves               
escrites inferior a 5. 
MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
No es disposa de cap llibre de text, per tant es farà ús de diversos materials per el                  
seguiment de les assignatures. Aquests podran ésser de distinta naturalesa, però           
generalment es tractarà de material escrit (llibres de text, anuaris, diccionaris, premsa,            
lectures complementàries) o audiovisual (discs, diapositives, transparències, pel·lícules). 

 
● ACCÉS A LA UIB PER A MAJORS DE 25 ANYS 

 
● HISTÒRIA 

 
● Temari  

● Bloc I: La crisi de l’Imperi romà i els regnes germànics 

● 1. Evolució política de l’Imperi romà des del segle III 

● a) Anarquia militar.  

● b) Els intents reformistes de Dioclecià.  

● c) Constantí i Teodosi.  

● 2. La crisi del sistema esclavista, causes i conseqüències. El colonat.  

● 3. La pressió dels pobles germànics, la seva entrada en el món romà i el foedus    

(concepte).  

● 4. Impacte del cristianisme en el món esclavista romà. Cap a una religió d’Estat.  
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● 5. Les invasions germàniques. Principals pobles i regnes germànics. 

Característiques generals dels pobles germànics (sistema polític, autarquia      

econòmica, característiques culturals i religioses). 

 
● Bloc II: El feudalisme, evolució 

● 1. Concepte de feudalisme: aspectes polític i econòmics.  

● 2. Bases socioeconòmiques de la societat feudal.  

● 3. El desenvolupament de l’edat mitjana plena (circa segles XII-XIV):  

● a) El desenvolupament agrari i les seves bases. Les rotes.  

● b) L’expansió comercial: causes i novetats que implica.  

● c) Els principals focus comercials: Flandes, la Hansa, el Nord d’Itàlia. 

● d) Apectes polítics: paper i funcionament de les Corts; la força política de les   
ciutats.  

● 4. La crisi de la baixa edat mitjana  

● a) La fi de l’expansió agrària. 

● b) La pesta de 1348. 

● c) Conseqüències de la crisi. 

 
● Bloc III: El naixement del món modern 

● 1. L’expansió atlàntica portuguesa i el descobriment d’Amèrica.  

● 2. Conseqüències del descobriment a Amèrica i a Europa. La revolució de  

preu.  

● 3. La reforma luterana: causes, aspectes doctrinals i conseqüències 

polítiques.  

● 4. Els sistemes polítics dels segles XVI i XVII:  

● a) Les monarquies autoritàries.  

● b) L’absolutisme  

● Bloc IV: El final de l’Antic Règim. El segle XVIII 

● 1. Trets generals de la societat d’Antic Règim.  

● 2. Característiques generals de la Il·lustració.  

● 3. Autors més importants de la Il·lustració: Rousseau, Montesquieu, Voltaire,          

Beccaria, Adam Smith 

● 4. El despotisme il·lustrat. 

● 5. La revolució nord-americana i la creació dels Estats Units d’Amèrica.  
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● 6. Causes i conseqüències de la Revolució Francesa entesa com una revolució 

burgesa. 

 
● Bloc V: La Revolució Industrial, conseqüències 

● 1. La Revolució Industrial britànica. 

● 2. Conseqüències socials i econòmiques de la Revolució Industrial.  

● 3. Ideologia obrerista i moviments socials:  

● a) el socialisme utòpic.  

● b) el marxisme o socialisme científic.  

● c) l’anarquisme.  

● d) el colonialisme. El Congrés de Berlín. El repartiment d’Àfrica i la geografia             

colonial d’Àsia.  

● Bloc VI: Les guerres mundials 

● 1. Les novetats del període 1871-1914: les unificacions d’Alemanya i Itàlia,  

conseqüències.  

● 2. Causes i conseqüències de la I Guerra Mundial 

● 3. Causes de la Revolució de 1917 i la transcendència a Rússia i al món. 

● 4. La Gran Depressió, causes. El New Deal. L’impacte europeu de la Gran             

Depressió.  

● 5. El feixisme italià  

● a) orígens i presa del poder.  

● b) principis teòrics del feixisme.  

● c) política interior, exterior i econòmica del feixisme.  

● 6. El nazisme:  

● a) Situació alemanya immediatament anterior al triomf del nazisme.  

● b) Bases teòriques del nazisme.  

● c) Política interior del nazisme.  

● 7. Causes i conseqüències de la II Guerra Mundial. 

 
● Bloc VII: El món actual 

● 1. Concepte de Guerra Freda i conseqüències.  

● 2. Àsia i Àfrica, de la descolonització al món actual.  

● 3. De la Comunitat Econòmica Europea a la Unió Europea.  

● 4. La crisi del petroli de 1973 i conseqüències.  
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● 5. La caiguda del bloc soviètic. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA 

 
● La prova consistirà en cinc preguntes de les quals l’alumne haurà d’escollir-ne tres,             

que ha de desenvolupar en un màxim d’un quadernet. Els criteris d’avaluació     

són:  

● -claredat expositiva 

● -anàlisi de la relació causa-efecte  

● -interrelació de fenòmens de natura diversa: econòmics, socials, culturals, 

polítics…  

● -exposició de diverses interpretacions sobre un tema a mesura de què sigui            

possible  

● -ús de vocabulari adequat  

● -concentració en el tema  

● -localització temporal i espacial 

● -esment dels personatges més importants  

● S’avaluarà de forma especialment negativa la presència d’errors de tals dimensions           

que indiquin llacunes greus en la nostra disciplina. 

 
 

 
 
 
PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

 
● Es realitzaran proves de preparació per a l'accés a la UIB que serviran, tant pel               

professorat com per l'alumnat, per poder mesurar el grau de preparació per a          
les proves d'accés. 

 
MATERIALS 

 
● Cada alumne té a la seva disposició la totalitat dels temes al Google Drive, a               

l’adreça que m’ha facilitat. Es tracta de temes d’elaboració pròpia que responen al             

temari que ha proposat la UIB i que s’especifica més amunt. 

 
MÈTODE DE TREBALL 
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● Els alumnes segueixen l’explicació dels temes, interpreten els esquemes generals          

del tema i dels diferents apartats i, quan acabam el tema, estudien i resumeixen              

dues preguntes i a la classe següent en fan un exercici escrit (per controlar       

temps i espai per escriure de cara a la preparació per a l’examen). Els pas els                

diferents punts que han de tractar a cada pregunta i després l’autocorregeixen           

per veure ells mateixos com ho han fet.   

 

Els mètodes pedagògics, així com els materials i recursos didàctics que           
s’utilitzaran. 
 
Els mètodes pedagògics que es preveu utilitzar van dirigits a fomentar l’aprenentatge            
significatiu de l’alumnat. En aquest sentit s’intentarà que els alumnes participin de forma             
activa en el seu aprenentatge per fomentar que elaborin i organitzin la informació per tal               
de deixar de ser purs receptors d’informació (així el professor esdevé el guia i mediador               
del procés d’ensenyament i aprenentatge). Per aconseguir-ho s’afavorirà el treball          
cooperatiu per a la recerca, manipulació i reelaboració escrita i oral de la informació. 

A ESPA i als cursos de preparació per a l’accés a la UIB, existeix la possibilitat de fer                  
servir el mètode de la classe magistral, sempre en combinació amb el plantejament             
esmentat anteriorment. A ESPA de català i castellà, el dictat és considerat una eina              
menor, que es pot fer servir de forma anecdòtica però no esdevé un recurs de primer                
ordre.  

Es faran servir pissarra manual i digital, vídeos, exercicis vinculats a Internet, paper,             
fotocòpies, exposicions orals (els criteris d’avaluació recullen la seva renovada          
importància), pel·lícules, diccionaris. Als accessos a la UIB, es tindran presents les proves             
d’accés d’anys anteriors.  

 
ESPA, CASTELLÀ 
El professor consultarà, entre d’altres, els següents materials:  
1º Lengua castellana y Literatura. OXFORD. Serie COTA.  
2º Lengua castellana y Literatura. OXFORD. Serie COTA 
A. GOMILA DOMÉNEC. Lengua castellana y Literatura. 3º ESPA. Edicions Talaiots. 
3º Lengua castellana y Literatura. OXFORD. Serie COTA.   
Desarrollo de la competencia lectora 3 ESO. Santillana 
GOMILA DOMÉNEC. Lengua castellana y Literatura. 4º  ESPA. Edicions Talaiots. 
Lengua castellana y Literatura. OXFORD. Serie COTA 
Desarrollo de la competencia lectora 4 ESO. Santillana 
 
 
ESPA, CATALÀ 
 
Manuals i quaderns d'exercicis: 
 
-Dossier elaborat per la professora 
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- Llibres de consulta: 
 
I-1: ALEMANY, E.; LLAGOSTERA, A.; SABATÉ, S. I altres. Curs de llengua catalana. B1.              
3.  
       Formació de persones adultes.  Nou Nivell elemental. Castellnou, 2010. 
I-2: ALEMANY, E.; LLAGOSTERA, A.; SABATÉ, S. I altres Curs de llengua catalana. B2.              
1. 
      Formació de persones adultes.  Nou Nivell elemental. Castellnou, 2010. 
II-1: ALEMANY, E.; LLAGOSTERA, A.; SABATÉ, S. I altres Curs de llengua catalana. B2.              
2. 
       Formació de persones adultes.  Nou Nivell elemental. Castellnou, 2010. 
II-2: ALEMANY, E.; LLAGOSTERA, A.; SABATÉ, S. I altres Curs de llengua catalana. B2.              
3. 
        Formació de persones adultes.  Nou Nivell elemental. Castellnou, 2010. 

 
Llengua i Literatura catalana 4 ESO. Edit. Santillana. 
Llengua i Literatura catalana 3 ESO. Edit. Santillana. 
Altres materials. 
 
Llengua catalana. Nivell II, mòdul 2 
 
-Dossier elaborat per la professora. 
 
Llibres de referència: Nou Nivell intermedi. Curs de llengua catalana. Formació de            
persones adultes. B2. Volum 3 i Quadern d'activitats. 
Altres materials. 
 
 
 
 
 
 
ANGLÈS 1 
 
 
S’emprarà el llibre English for Adults Today 1 . Bulington Books. 
 
 
ANGLÈS 2 
S’emprarà el llibre English for Adults Today 2. Burlington Books. 
 
 
ANGLÈS NIVELL III 
S’emprarà el llibre Life Intermediate ( second edition) de National Geographic Learning i             
Cengage Learning.  
 
ANGLÈS NIVELL III + 
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S’emprarà el llibre Spotlight on First ( second edition) de National Geographic Learning i              
Cengage Learning 
 
FRANCÈS I … 
S’emprarà el llibre Entre nous, del que es preveu acomplir les 6 primeres unitats.  
 
 
 
 
ALEMANY 
S’empraran els llibres, equivalents a cada nivel, de SCHRITTE INTERNATIONAL          
EDITORIAL HUEBER 
 
CATALÀ A1  
MAS, M. / VILAGRASA, A. (et al.), Veus 1. Curs de català. Llibre de l’alumne, i Llibre               
d’exercicis i gramàtica. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2011. 
 
CATALÀ B1/2:  AU IDÒ! català per a adults B2. Ed. Barcanova 
                        Material preparat pel professor 

 Models de proves de la Direcció General de Política Ling. 
 
CATALÀ C1  
Dossier elaborat per la professora. Llibres de referència: 
Nivell de suficiència C1, Castellnou Edicions. Barcelona 2017. 
̣  Com dominar el nivell C. Editorial Teide. Barcelona 2012. 
̣  Vitamina C1. SGEL. Madrid 2016. 
̣  Fer via C1 i C2. Andana Editorial. Algemesí 2017 
̣  10 exàmens. El nou C de català. Editorial Teide. Barcelona 2009. 
̣  Català intermedi B2. Editorial Teide. Barcelona 2011. 
̣ Fitxes, Optimot. 
̣ Proves oficials del GOIB. 
 

ACCÉS A LA UIB, LLENGUA ESTRANGERA 

Balle García Maria Magdalena. Success in university access for over 25s. E. Talaiots 

 

La distribució espai-temps. 
 

Espai 

Al tractar-se d’un centre compartit no es pot distribuir el mobiliari a l’aula de forma               
permanent. Per la qual cosa la distribució del mobiliari és la clàssica: tothom encarat a la                
pissarra, el professor té una taula i cadira privilegiades i no es disposa de cap mobiliari                
específic per desar les produccions dels alumnes, pòsters o altres materials comuns o             
individuals. Per defecte, les modificació d’aquesta distribució serà puntual i es faran en el              
mateix moment (segons les necessitats de l’assignatura segons les activitats realitzades).           
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A ESPA 1 i 2, assignatures impartides al Centre Polivalent de Campos, les condicions              
també venen limitades per la no-exclusivitat de l’espai: les classes es realitzen, bé a una               
sala d’estudi amb una gran taula compartida per alumnes i professors, bé a una sala               
d’actes a la qual s’hi ha incorporat una taula gran que permet treballar a un grup de no                  
més de sis persones. Les modificacions possibles són encara menys senzilles que al             
CEPA.  
 
Temps 

El quadern d’aula serà la referència constant del professor a l’hora de destriar el temps               
que exigeix cada matèria. Aquest quadern és una eina que permet i exigeix,             
simultàniament, un fil conductor constant (determinat per la seqüència dels continguts de            
cada curs) i la seva revisió periòdica.  

Les activitats d’ampliació i de reforç 
 
Atès que els alumnes del nivell I comparteixen les classes i en alguns moments la               
professora no pot atendre tota la diversitat que hi sol haver a l’aula dins aquest nivell,                
s’intentarà que els alumnes més capacitats ajudin els altres. 
Per altra banda, alguns alumnes solen tenir greus mancances en els coneixements previs             
necessaris per poder assolir els objectius d’aquest nivell. En aquests casos se’ls donarà             
activitats complementàries per poder superar aquestes mancances. 
Així mateix, es potenciarà al màxim l’assistència de l’alumnat amb més dificultats a les              
hores de reforç. 
 

Els criteris d’avaluació i de qualificació 

ESPA 

Elements a avaluar 
 
Els elements avaluables formen part del currículum d’ESPA [[Ordre de la consellera            
d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix el currículum de                
l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de             
graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117,            
11-08-2009)]. 
 
Criteris d’avaluació generals de departament 
 
Per tal d'obtenir una qualificació final positiva al final del quadrimestre és imprescindible             

obtenir una qualificació mitjana de proves igual o superior a 4. Una qualificació             
inferior suposaria un insuficient global. Un qualificació igual o superior a 4 donarà             
dret a la matisació d'aquesta nota amb els percentatges corresponents als altres            
procediments d'avaluació. 
 

CONCEPTES 
60% 

ASSISTÈNCIA I 
ACTITUD 

10% 

PROCEDIMENTS 
30% 

Mínim de dues proves 
escrites i/o orals, - Dur els deures fets - Exercicis orals i escrits 

realitzats a classe, tant 
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amb valor similar 
(per tant, un 30 % 
cada una 
d’aquestes dues 
capacitats). S’ha 
augmentat 
l’exigència amb la 
feina oral, donades 
les experiències de 
cursos anteriors 

Un examen final. Una 
o més d´aquestes 
proves podran 
substituir-se per 
algun projecte que 
duran a terme els 
alumnes de forma 
individual o en 
petits grups.  

 

- Assistir regularment i 
puntualment a classe 
- Mostrar una actitud 
positiva 
- Portar el material 

individualment, com en 
parelles o petits grups. 
 

 
Cal assenyalar que, com que els controls no són l'únic aspecte a valorar, malgrat              

sigui el de més pes, el Departament no considerarà cap reclamació que, per canviar una               
nota d'avaluació, al·legui només els resultats numèrics obtinguts als controls. 
 
Àrea   Social 
 
Aquesta àrea està inclosa dins l’àmbit de comunicació però no comparteix els criteris             
d’avaluació comuns a totes les llengües. Els criteris propis d’aquesta àrea estan inclosos             
dins la seva programació específica. 

Castellà per a estrangers, Català, Llengües, i Accés a la UIB 

Al tractar-se d’assignatures no reglades, aquestes no donen dret a l’expedició de títol. Així              
i tot, el centre a nivell particular expedeix un certificat d’assistència, si l’alumne ha assistit               
regularment al curs, o d’assistència i aprofitament, si l’alumne a més ha aprofitat les              
classes per adquirir els coneixements propis de l’assignatura. 
 
Per tenir dret al certificat d’assistència i aprofitament dels cursos de llengua catalana,             
l’alumne haurà d’haver superat cada part de l’avaluació (gramàtica, llegir, escriure,           
escoltar i parlar) per separat amb un mínim d’un 60% d’encerts, segons el que estableix el                
Marc Europeu Comú de Referència pel que fa a l’avaluació i d’acord amb els exàmens i el                 
temari de la DGPL. 
Pel que fa al curs d’accés a la UIB , es passarà una prova de totes les assignatures i ,si es                     
supera , s’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament  als alumnes.  
 

Els procediments de suport i de recuperació 
 
S'estableix un doble sistema de suports i reforços. Per una banda, hi ha un reforç de                
matèria consistent en una hora setmanal de cada una de les sis matèries que cursen a                
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ESPA, assignat a un/a professor/a dels respectius departaments. I per altra banda, cada             
professor/a té una hora d'atenció a l'alumnat (generalment complementària) que pot           
aprofitar qualsevol alumne per a aclarir dubtes, recollir material quan ha faltat, etc. A més,               
cada professor/a aprofita els recursos telemàtics de què disposam per a reforçar la             
comunicació amb l'alumnat (en certa manera com un sistema semipresencial) i           
enviar-rebre activitats i material. 
 
A final de quadrimestre, en una data que el centre fixarà, es realitzaran les recuperacions               
dels exàmens parcials, que coincidiran amb els exàmens finals (per aquells alumnes que             
han perdut el dret a l’avaluació contínua).  
 
 
 
 

Les activitats complementàries i extraescolars que pretén dur endavant l’equip          
docent 

Es plantegen, de manera oberta i subordinada a trobar l’horari i la configuració dels grups               
que ho permetin, les activitats  següents:  
 
• Visita als entorns de la cultura talaiòtica, en coordinació amb el departament Científic 
 
• En motiu de la intenció per part del Consell de Mallorca de anomenar fill il-lustre a Miquel                  
Eek . es projectarà el documental Vida i Mort d’un Arquitecte. dirigit Josep Ferragut Pou.               
El documental dona peu a organitzar debats sobre temes molt actuals. 
• Per Nadal s’organitzarà un taller de confecció de neules de paper, 
• Col·laboració creativa amb la Nit de l’Art de Campos, amb la confecció d’un petit fanzine                
a partir de les creacions dels alumnes 
 

La contribució de les matèries de l’àmbit de Comunicació a l’adquisició de les             
competències clau 
 
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 

Des de l'àrea de llengua, cal treballar sobretot la competència comunicativa. És            
important que l'alumnat treballi, per una banda, la competència oral d'expressió i            
comprensió d'idees i d'opinions i, per altra banda, la competència escrita entesa com a              
comprensió del text i com a producció. 
 

La competència en comunicació lingüística suposa: 
Expressar i comprendre hàbilment les idees, opinions i sentiments.  
Construir textos orals i escrits correctes, coherents, adequats i ben cohesionats. 
Ajustar la parla a les característiques de la situació comunicativa. 
Llegir i elaborar discursos de tipologia diversa. 
Implicar-se activament en la conversa i adoptar una actitud dialogant. 
Posar en pràctica les destreses necessàries per a una lectura expressiva. 
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Posar en pràctica les destreses necessàries per elaborar textos amb adequació, cohesió i             
correcció. 
Implicar-se activament mitjançant l'escriptura: dret a defensar-nos, expressar idees         
formalment, justificar comportaments etc. 
Revisar el text escrit tantes vegades com sigui necessari, de manera que aconseguim             
expressar el que realment volem i, així, evitem ambigüitats o malentesos. 
 

Tenint en compte tot això, els continguts haurien d'anar encaminats a adquirir            
aquelles habilitats que configuren aquesta competència: lectura comprensiva de textos,          
expressió de l'opinió personal de manera coherent i raonada, elaboració d'escrits amb            
correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica, desenvolupament de les estratègies          
bàsiques de participació en un debat, recerca i selecció d'informació, creació de textos de              
l'àmbit acadèmic i relacionats amb la vida personal, professional i laboral, etc. 
 

L'educació lingüística té un component estretament vinculat amb la competència          
comunicativa: la constatació de la varietat dels usos de la llengua, la diversitat lingüística i               
la valoració de totes les llengües com a aptes per igual per exercir les funcions de                
comunicació i de representació. Convé triar el llenguatge adequat a cada situació i adquirir              
destreses socials. Aquesta habilitat està molt relacionada amb les activitats          
plurigestionades i amb els registres lingüístics. 

 
La finalitat principal de les classes de llengua és aprendre a escoltar, parlar, llegir i               

escriure; és a dir, insistir en la competència comunicativa. Ara bé, també des de l'àmbit de                
comunicació es potencien altres habilitats. 
 

Entendre la complexa xarxa de continguts audiovisuals, comprendre el seu          
llenguatge i les seves vies d'expressió i comunicació són elements fonamentals per a             
viure en el món actual. Per tant, necessitem també educar en comunicació, necessitem             
alfabetitzar en comunicació audiovisual i en tots els recursos que utilitza la publicitat per              
transmetre els seus missatges. 
 
 
Competència artística i cultural 
 

La competència artística i cultural. Amb la lectura d'obres i fragments,           
desenvoluparem la capacitat de gaudir de l'art i d'aprendre recursos per millorar la             
creativitat. 
 

Convé relacionar l'art literari amb altres manifestacions artístiques i amb el context            
sociocultural per poder entendre millor les lectures que es triïn. 
 

La competència artística i cultural suposa: 
Potenciar la creativitat i la imaginació, l'expressió i la comunicació. 
Potenciar el gaudi i l'enriquiment personal. 
Afavorir el respecte i la valoració del patrimoni cultural. 
Ser capaç de comparar les opinions creatives i expressives d'un mateix amb les dels              

altres. 
Tenir una actitud positiva basada també en la creativitat i en la voluntat de cultivar les                

capacitats estètiques mitjançant l'expressió artística i l'interès per la vida cultural 
Mostrar una actitud oberta cap a la diversitat de l'expressió cultural, que és un fort               

sentiment d'identitat. 
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Conèixer, comprendre, apreciar i valorar les manifestacions culturals i artístiques que           
suposa crear amb paraules i amb tota mena d'eines i suports. 

 
 
Competència de tractament de la informació i competència digital 
 

La competència digital. Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un              
instrument de comunicació oral i escrita, per tant, contribueixen a l'ensenyament de la             
llengua i esdevenen un nou camp per a la comunicació des de qualsevol indret del món. 
 

La competència digital suposa: 
Ser conscient de la naturalesa, la funció i les oportunitats de les tecnologies de la               

informació i de la comunicació en situacions quotidianes de la vida privada, social i              
professional. 

Conèixer les principals aplicacions informàtiques, com els sistemes de tractament de           
textos, fulls de càlcul, bases de dades. 

Gestionar la informació i la comprensió de les oportunitats que ofereixen Internet i la              
comunicació per mitjans electrònics (correu electrònic o eines de la xarxa) per al             
lleure, la posada en comú d'informació i les xarxes de col·laboració, l'aprenentatge i             
la investigació. 

Ser capaç de cercar, obtenir i tractar la informació i utilitzar-la de manera crítica i               
sistemàtica. 

Ser capaç d'organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, elaborar         
inferències i deduccions, comprendre-la, integrar-la i comunicar-la de manera         
creativa i entenedora. 

Diferenciar entre la informació real i virtual alhora que es reconeixen els vincles. 
Utilitzar eines per produir, presentar i comprendre informació complexa i tenir l'habilitat            

necessària per accedir a serveis basats en Internet, cercar-los i utilitzar-los. 
Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva amb respecte a la informació disponible i un ús               

responsable dels mitjans interactius. 
Fomentar l'interès per participar en comunitats i xarxes amb fins culturals, socials o             

professionals. 
 
 
Competència d'aprendre a aprendre 
 

La competència d'aprendre a aprendre. Si cooperem uns amb altres, revisem la            
feina, adquirim estratègies de planificació i d'expressió verbal, tindrem més facilitat per            
aprendre també altres coneixements. 
 

Aquestes tècniques de treball, per exemple, fomenten l'ús de coneixements d'altres           
matèries. 
 

La competència d'aprendre a aprendre suposa: 
Cercar informació en suports tradicionals (fitxes, diaris, biblioteques, etc.) i en nous            

suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.). 
Fer un ús autònom de diccionaris i de correctors ortogràfics dels processadors de textos. 
Prendre apunts. 
Sintetitzar. Elaborar esquemes i resums. 
Planificar i elaborar guions, esquemes i esborranys previs a la producció de textos propis. 
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Revisar i corregir textos produïts per un mateix d'acord amb les habilitats i els continguts               
apresos. 

Fer autoavaluació i crítica del propi procés d'aprenentatge. Correcció de les pròpies            
produccions, orals i escrites. Acceptació de l'error com a part del procés            
d'aprenentatge amb una actitud positiva. 

Tenir interès per la bona presentació dels textos. 
 

El professor haurà de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l'ús adequat i            
eficaç de les fonts d'informació. S'orientarà a l'alumnat en la recerca selectiva            
d'informació, tant a partir dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies per             
afavorir l'aprenentatge autònom, l'enfocament reflexiu i estratègic. 
 

És igualment fonamental que l'alumnat pugui usar una biblioteca adequada en la            
qual pugui trobar llibres de consulta i de lectura. 
 

Quant al llibre de text, que és un recurs habitual, cal remarcar la importància de               
l'elecció d'aquest material. 
 

La competència d'aprendre a aprendre va més enllà de l'aplicació de determinades            
tècniques i estratègies; suposa l'adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del             
procés i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les. 
 

Aprendre a aprendre significa ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, i                
de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge,            
optimitzar-los i orientar-los a satisfer objectius personals. 
 
 
Competència d'autonomia i iniciativa personal 
 

La competència d'autonomia i d'iniciativa personal. Consisteix en l'habilitat de la           
persona per transformar les idees en accions. Aquesta competència està relacionada amb            
la creativitat, la innovació i l'assumpció de riscs, així com amb l'habilitat per planificar i               
gestionar projectes amb el fi d'assolir objectius. 
 

La competència d'autonomia i d'iniciativa personal suposa: 
Fer una gestió proactiva dels projectes (inclou capacitats com la planificació,           

l'organització, la gestió, el lideratge i la delegació, les anàlisis, la comunicació, la             
celebració de sessions informatives, l'avaluació i el registre). 

Ser capaç de treballar tant individualment com col·laborant en equip. 
Ser capaç de determinar els nostres punts forts i febles i d'avaluar i d'assumir riscs. 
Afavorir la iniciativa, la proactivitat, la independència i la innovació tant en la vida privada i                

social com en la professional. 
Potenciar la motivació i la determinació a l'hora de complir els objectius, ja siguin objectius               

personals o fixats en comú amb altres companys. 
Adequar els seus projectes a les seves capacitats. 
Afrontar els problemes. 
Analitzar possibilitats i limitacions. 
Aprendre dels errors. 
Cercar les solucions. 
Tenir l'habilitat necessària per accedir a serveis basats en Internet, cercar-los i utilitzar-los. 
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Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva amb respecte a la informació disponible i un ús               
responsable dels mitjans interactius. 

Fomentar l'interès per participar en comunitats i xarxes amb fins culturals, socials o             
professionals. 

 
 
Competència social i ciutadana 
 

Aprendre llengües contribueix decisivament al desenvolupament de la competència         
social i ciutadana, entesa com un conjunt d'habilitats i destreses per a les relacions, la               
convivència, el respecte i la capacitat d'entendre's entre les persones. En efecte, aprendre             
llengua és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que aquests             
transmeten i aproximar-se a altres realitats. A les classes de llengua s'hauria de treballar              
sovint en grups o en parelles. 
 

La competència social i ciutadana suposa: 
Comprendre els codis de conducta i els usos generalment acceptats en diferents societats             

i entorns, per exemple a la feina. 
Conèixer els conceptes bàsics relatius a l'individu, al grup, a l'organització del treball, la              

igualtat entre homes i dones, la societat i la cultura.  
Comprendre les dimensions multiculturals i socioeconòmiques de les societats europees i           

percebre com la identitat cultural pròpia interactua amb l' europea. 
Reflexionar de manera crítica i creativa. 
Comunicar-se d'una manera constructiva en diferents entorns, expressar-se i comprendre          

punts de vista diferents, i negociar sabent inspirar confiança i sentir empatia. 
Fomentar la col·laboració, la seguretat en si mateix. 
Estar disposats a superar els prejudicis. 
Conèixer i saber quines estratègies d'aprenentatge són més adients, els punts forts i             

febles de les nostres capacitats i qualificacions. 
 
 
La competència matemàtica i la competència en el coneixement i la interacció amb             
el món físic  
 
No es treballen de forma explícita a l'àmbit de comunicació, tot i que hi tenen un paper                 
rellevant. El raonament lògic i matemàtic, com a pensament estructurat, ajuda a entendre             
la complexitat de les combinacions sintàctiques i de qüestions com la rima i la mètrica. 
 

Per la seva banda, el coneixement i la interacció amb el món físic impliquen              
descobrir com una determinada llengua s'origina i es desenvolupa en interacció amb un             
determinat medi ambient i social que la condiciona i enriqueix. Es tracta de descobrir com               
les llengües que es parlen a determinats territoris obeeixen a determinats trets d'aquest             
territori; es tracta de descobrir com els mots d'una llengua sonen molt millor en el medi                
que descriuen que fora d'aquest àmbit i que molts conceptes no poden ser traduïts a               
altres llengües perquè no 'sonen' o no s'adiuen amb determinats paisatges. 
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Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat amb NESE 
 
Els departaments disposen el document de plantilla ACNS que podran utilitzar i/o adaptar             
segons cada cas.  

 

Seguiment de la PD. Indicadors d'assoliment 
 
Al final de cada quadrimestre o període docent segons el tipus d’ensenyament, cada             
professor/a farà una anàlisi de les metodologies d’aprenentatge aplicades i en deixarà un             
registre que figurarà a la memòria del departament.  
 
Al pla de seguiment i avaluació hi figuren les pautes per analitzar els resultats acadèmics               
de cada matèria i grup.   

La prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol              
forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de qualsevol crim contra            
la humanitat 
Els temes que es treballen amb textos recollits de procedències diverses seran            
seleccionats segons criteris que tenguin per base el respecte, els valors humans, la             
igualitat i la prevenció de qualsevol forma de violència.  
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