ADEQUACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
TERCER TRIMESTRE

CURS I ETAPA:2 ESO
ASPECTES GENERALS
La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 arreu del
món ha obligat els governs a prendre diverses mesures per a respondre a
aquesta situació. A partir del 13 de març s’estableix la interrupció de les
activitats lectives presencials en els centres educatius a totes les etapes i
nivells educatius. El 14 de març es va declarar l’estat d’alarma, que s’ha
anat prorrogant fins al moment actual.
Per aquest motiu, atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la
pandèmia, s’ha fet necessari adaptar la programació i avaluació de
l’aprenentatge dels alumnes de l’etapa d’ESO.
La nova normativa, afegida a la normativa anterior és la següent:

“Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el
marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del
curso 2019-20 y el inicio del curso 2010-2021, ante la situación de
crisis ocasionada por el COVID-19” BOE, núm. 114, viernes 24 de
abril 2020
Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16
d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les
instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia de la COVID
19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020.
BOIB núm 58, 18 d’abril del 2020.
.
A més, hem tingut en compte les instruccions i orientacions que ens ha
donat la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears sobre
l’atenció educativa i tutorització en el període de suspensió de l’activitat
lectiva presencial.
El nostre centre va adoptar a principis del curs 2019-20 un sistema de
comunicació amb les famílies a través de la plataforma Educamos, hem
cedit un correu corporatiu gmail (a cada pare i mare, i a cada alumne/a a
partir de 5è d’Educació Primària) i el Gestib per a l’entrega dels butlletins
de notes. Les línies telefòniques segueixen actives i estam disponibles per
a aclarir qualsevol dubte durant l’horari habitual.
El professorat del centre, està impartint classes en la modalitat no
presencial a totes les etapes educatives, procurant mantenir la motivació
i el contacte amb l’alumnat. Està fent un seguiment als alumnes i a les
famílies de forma molt personalitzada. Estam en un període
d’escolarització, i per tant, esperam una resposta i una presència tant de
l’alumnat com de les famílies. Tenim en compte les circumstàncies de
cada família i de cada alumne/a i per això hem adoptat una actitud
flexible tant en l’elaboració de les tasques com als criteris d’avaluació
d’aquest trimestre no presencial.
De la mateixa manera, el seguiment dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu requereix d’una especial atenció, i per
tant es fa necessari potenciar la coordinació i l’assessorament de totes les
persones que treballen amb aquest alumnat i amb les famílies. Per a
l’adequada organització d’aquest seguiment duem a terme les respectives

revisions en les adaptacions ja dutes a terme a principi de curs, en el
seus respectius DIAC.
Per a tots els alumnes prioritzam els aspectes més essencials del
currículum i el treball per competències. Afrontam aquest període com
una oportunitat per a treballar d’una manera més competencial que ens
serà molt útil per a aprenentatges del futur. Per tant, dins la situació
crítica que estam vivint podem aprendre coses positives que segurament
mai haguéssim aprés.
L’horari general de les classes són de 9 a 13:30. Els alumnes haurien
de reservar dues hores més cada día per fer les tasques encomanades
amb treball autònom. Quedaria així, una jornada de 6 h.

L’avaluació serà contínua i tindrà un caràcter formatiu. S’adoptaran
diverses modalitats d’avaluació, autoavaluació, coavaluació i es podran
realitzar proves en línia als cursos superiors.
En el nostre centre, la
repetició de curs sempre ha estat un fet excepcional.
Amb referència a la promoció a Educació Secundària, de manera
excepcional, serà de forma col·legiada per part de l’equip docent: les
decisió de promoció prioritzarà la progressió i assoliment dels objectius
generals establerts per a l’etapa i de les competències claus.
Els criteris de titulació seran flexibles i no tindran en compte aspectes
que fan referència al número d’àrees pendents d’aprovar i es basaran
fonamentalment en l’adquisició de les competències claus i dels objectius
generals de l’etapa.
Estam a l’espera de les instruccions del Govern Balear per a concretar la
promoció i la titulació a ESO.
A la memòria de final de curs especificarem els aspectes del currículum no
treballats, que tindrem presents en planificar el curs 2020-21. El curs
vinent es planteja també com a excepcional, donat que haurem de tenir
en compte les carències educatives d’aquest tercer trimestre.

HORARI 2n ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00

Religió

Castellà

FQ

Tecnologia

Matemàtiques

10:00

Català

EF

Matemàtiques

Música

EF

11:00

Esplai

Esplai

Esplai

Esplai

Esplai

11:30

GH

Tecnologia

GH

Castellà

FQ

12:30

Anglès

Matemàtiques

Anglès

Català

Tutoria

Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA
1.Objectius.
Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscos i les contradiccions
que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al
desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica
habitual i sistemàtica d’activitats físiques.
Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les
manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar
hàbits saludables.
Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques
adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les
diverses capacitats implicades.
Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el
condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament
de les funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com
desenvolupar actituds d’autoexigència i superació.
Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i
esports (convencionals, recreatius i populars), col·laborar a organitzar-los
i desenvolupar-los, valorar-ne els aspectes de relació que fomenten i
mostrar habilitats i actituds socials de tolerància i d’esportivitat per
damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició i aplicar els fonaments
reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.
Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant
el disseny i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical
adequada o sense aquesta base.
Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a
espai idoni per a l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden
causar qualsevol tipus de deteriorament.
Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i
recreatius de les Illes Balears com a elements característics de la nostra

cultura que és necessari preservar; practicar-los amb independència del
nivell d’habilitat personal, i col·laborar en l’organització de campionats i
activitats de divulgació.
Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat
prèvia valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius
específiques pròpies.
Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i
d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports,
independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a
font de consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

2. Competències bàsiques.
Les competències que treballem a l’àrea d’educació física són:
1.

Comunicació lingüística

L’educació física col·labora en l’adquisició d’aquesta competència, ja que
el cos i el moviment són instruments d’expressió i comunicació de
sentiments i emocions individuals i compartides. Però també cal
considerar que la llengua és l’eina que permet construir i comunicar el
pensament i el coneixement i que, per tant, com passa en qualsevol altra
matèria, els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través
d’un domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals.
Competència digital
S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació a partir
d’un problema o una pregunta inicial sobre un tema d’interès relacionat
amb l’activitat física i la salut, elaborar unes conclusions i exposar-les
oralment al grup classe per mitjà d’una presentació digital o un pòster.
Respecte dels docents, és bàsic que demostrin destresa amb els mitjans
informàtics a fi de poder oferir als alumnes els recursos adequats per
desenvolupar aquesta competència al màxim nivell.
Aprendre a aprendre
Sens dubte, un dels reptes més importants als quals ha de fer front
l’educació física del futur és col·laborar en la competència d’aprendre a

aprendre perquè els alumnes, quan acabin l’etapa obligatòria, tenguin
una base sòlida a partir de la qual articular nous aprenentatges.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
Que l’educació física col·labora a assolir aquesta competència ho
demostra el fet que als alumnes se’ls van oferint, a mesura que avancen
en l’etapa, oportunitats perquè aconsegueixin autogestionar la seva
pròpia activitat física segons els seus interessos.
Consciència i expressions culturals
Una part dels continguts ha d’anar orientada a col·laborar en el
desenvolupament d’aquesta competència en el sentit de posar èmfasi en
el potencial cultural associat a les diferents manifestacions de la
motricitat humana: els esports, les danses, els jocs populars i
tradicionals, les activitats expressives, etc.

3. Continguts.
- Condició física i salut.
- Jocs i esports col·lectius. Qualitats motrius personals.
- Activitats d’expressió corporal.
- Coneixement i posada en pràctica de jocs populars i/o tradicionals.
- Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la
realització de treballs de recerca sobre aspectes de la matèria.
- Control de la intensitat de l'esforç per la freqüència cardíaca: Presa de
pulsacions.
- Creació d'hàbits i actituds preventives.
- Presa de consciència de la pròpia condició física i predisposició a la seva
millora amb un treball adequat.

4. Metodologia.
El vehicle de comunicació central serà Google Classroom mitjançant
el qual es publicaran els enllaços i documents necessaris.
Es valorarà donat les circumstàncies, el valor a l'esforç diàriament,
contemplant individualment els recursos de cada alumna.

Sempre que es pugui es prioritzarà en incentivar, convèncer i
motivar a la pràctica d'activitat física. Per això es disposarà de recursos
suficients i la recomanació a través d'aquesta plataforma de la pràctica
d'activitat física almenys a les classes d'educació física.
S'enviarà una tasca per sessió, amb un aprenentatge enllaçat però
fraccionant en tasques diàries. Al mateix temps es realitzarà una revisió
seqüencial de tot el temari donat, de forma ordenada, gradual i
progressiva. On es tornarà a explicar els conceptes teòric-pràctics, es
proposen tasques relacionades per fer i es facilitarà finalment la correcció
d'aquestes.
Es realitzaran diverses proves o tasques avaluatives en format
formulari, relacionades amb les tasques proposades, per avaluar el grau
d'assoliment de l'alumne.
S'afavoreix en tot moment l'autonomia de l'alumne per tal
d'aconseguir
l'auto-responsabilitat.
S'utilitzaran,
per
tant,
estils
d'ensenyament que ho afavoreixin, defugint el comandament directe i
afavorint la presa de decisions per part de l'alumne, essent el paper del
professor el de controlar i corregir, quan sigui necessari el treball de
l'alumne de cara a aconseguir els objectius.
Utilitzarem diferents tipus de material didàctic i recursos que s'han
posat en marxa aquests dies per a poder treballar els continguts amb una
metodologia de distància.
La seqüència d'una classe:
1. En primer lloc els alumnes es connecten a la plataforma Google

Classroom.
2. En una primera estança es dóna un missatge de salutació on
es dóna el bon dia i on se sol aportar informació i recursos
relacionats amb l'activitat física a un lloc tancat i reduït. Els
alumnes contesten a l'apartat d'aquest missatge per a saber
que són presents. Aquesta serà la forma de passar llista que
tindrem.
3. Un pic presentada la sessió procedirem a presentar la tasca de
la sessió actual, intentant que els alumnes la treballin el mateix
dia i oferint una data d'entrega fins al següent dia de classe.
4. En finalitzar la sessió es realitza la mateixa operació que a la
presentació però amb l'objectiu d'acomiadament.

5. Si fos necessari, el professor pot realitzar o fer ús de l'aplicació

destinada a la videoconferència grupal com a recurs digital.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a que
l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE
EN
LA
QUALIFICACIÓ

Proves d’avaluació

40%

Plataforma digital.

40%

Tasques al classroom

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou 20%
les intervencions, la participació, la implicació
en la dinàmica de la classe i l’actitud. La
puntualitat i presència a la classe virtual.
Qualificació total

100%

Nota final:
PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

6. Recuperació i promoció.
Hi ha prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han
superat l’assignatura en l’avaluació ordinària. Hauran d’entregar una feina
(20% de la nota) i faran una prova escrita global dels continguts de l’àrea
(80% de la nota).
Els continguts d’aquesta prova només podrà ser dels continguts
treballats a la primera i segona avaluació. La nota de la tercera avaluació
la podrem tenir en compte si millora els resultats. La nota mínima de la
prova escrita o (virtual) ha de ser superior a 4 per que pugui fer mitjana
amb les feines entregades.

Àrea: FÍSICA I QUÍMICA
1.Objectius
● Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes

disciplines i que forma part del concepte universal de cultura.
● Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura,

establint relacions entre ells.
● Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la

resolució de problemes i situacions reals: observació, recerca
d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació i/o anàlisi de
dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.
● Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills,

utilitzant el material adient i respectant les normes de seguretat i el
tractament de residus.
● Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació

científica.
● Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la

informació i la comunicació com a instrument de feina en la
resolució de situacions i problemes.
● Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat
d’aprendre a aprendre propis del pensament científic.
● Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de

recerca per adquirir nous coneixements.
● Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa

i sistemàtica.
● Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la
millora dels hàbits de salut, els hàbits de consum, la cura d’essers
vius i el medi ambient necessària per fer sostenible el nostre

planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat
en què vivim.

2. Competències bàsiques:
● Competència

matemàtica i competències bàsiques
tecnologia. És la competència pròpia de l’assignatura.

en

ciència

i

● Aprendre a aprendre. Treballarem d’una manera especial la competència

d’aprendre a aprendre, per a conèixer millor i per a arribar a una
auto-regulació del propi procés d’aprenentatge. La meta és arribar a una
feina autònoma.
● La competència digital: utilitzarem els recursos tecnològics per a
l’aprenentatge a distància, de forma crítica i sistemàtica.
● Comunicació lingüística: utilitzarem la llengua catalana per a comunicar

els aprenentatges.
● Competències socials i cíviques: manifestar solidaritat e interès per a

resoldre problemes de caràcter ambiental o social. Participar de manera
constructiva en les activitats de la classe.
● Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Tenir iniciativa, interès i
proactivitat.
● Consciència i expressions culturals: saber utilitzar diferents tècniques i
materials per a dur a terme projectes amb sensibilitat i sentit estètic.

3. Continguts.
Els temes del tercer trimestre:
● Formulació i nomenclatura de composts binaris seguint les normes
IUPAC.
● Llei de conservació de la massa.
● La reacció química.

● Càlculs estequiomètrics senzills.
● Les forces. Efectes.
● Velocitat mitjana, velocitat instantània i acceleració.

4. Metodologia.
El vehicle de comunicació central serà Google Classroom mitjançant el
qual se publicaran els enllaços i documents necessaris.
Es faran servir videocridades amb l'aplicació Meet per tenir un feedback
entre alumne i professor per donar les pautes diaries, resoldre dubtes i
mantenir ben propera la connexió de l'alumne amb la escola.

Els continguts a avaluar estan ubicats al Classroom. Serà des d’aquesta
darrera plataforma digital d’on se indicarà que fer en tot moment.
Les classes estaran dirigides i pensades per a fer possible
desenvolupament competencial de l’autonomía de cada alumne.

el

S’intentarà en la mesura de lo possible desenvolupar continguts
competencials a desenvolupar de manera autònoma per l’alumne, però
donades les característiques de l’assignatura serà inevitable donar classes
magistrals mitjançant videocridades. Aquestes seran gravades o es
donarà suport audiovisual, per a que el l’alumne pugui consultar-ho
després tant de vegades com necessiti.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE
EN
LA
QUALIFICACIÓ

Proves d’avaluació (Science Bits i redactades pel
professor)

50%

(és condició necessària tenir una nota mitjana
mínima de 4 per a que faci mitjana amb la resta
de evidències d’avaluació)

Science Bits.

35%

Tasques al classroom.

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou les
intervencions, la participació, la implicació en la
dinàmica de la classe i l’actitud. La puntualitat i
presència a la classe virtual.
Qualificació total

15%

100%

Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar-la en aquest trimestre. Per recuperar aquestes avaluacions
farem una prova de cada avaluació en les tres primeres setmanes de
juny. També serà important haver treballat bé durant aquest trimestre.

Nota final:

PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la
avaluació.

primera i segona

6. Recuperació i promoció:
Hi ha prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han superat
l’assignatura en l’avaluació ordinària. Hauran d’entregar una feina (20%
de la nota) i faran una prova escrita global dels continguts de l’àrea (80%
de la nota). Els continguts d’aquesta prova només podrà ser dels
continguts treballats a la primera i segona avaluació. La nota de la tercera
avaluació la podrem tenir en compte si millora els resultats. La nota
mínima de la prova escrita o (virtual) ha de ser superior a 4 per que pugui
fer mitjana amb les feines entregades.

Àrea: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
1.Objectius
GEOGRAFIA
● Situar qualsevol accident geogràfic, lloc o esdeveniment.

● Descobrir la importància de la Geografia física i política per
comprendre els esdeveniments actuals.
● Prendre consciència de l’importància de tenir cura del Planeta.
● Ens ajuda a ser responsables de l’importància d’estimar i conèixer el
nostre entorn més proper per voler descobrir i saber-ne més del
més llunyà.

HISTÒRIA
● Saber explicar esdeveniments actuals mitjançant el coneixement del

passat
● Descobrir la importància de tenir memòria històrica per poder
entendre problemes actuals
● Conèixer més a fons la nostra història més propera.

2. Competències bàsiques.
2.1. Aprendre a aprendre. Treballarem d’una manera especial la
competència d’aprendre a aprendre, per a conèixer millor i per a
arribar a una auto-regulació del propi procés d’aprenentatge. La
meta és arribar a una feina autònoma.
2.2. La competència digital: utilitzarem els recursos tecnològics per
a l’aprenentatge a distància, de forma crítica i sistemàtica.
2.3. Comunicació lingüística: utilitzarem la llengua catalana per a
comunicar els aprenentatges.
2.4. Competències socials i cíviques: manifestar solidaritat e interès
per a resoldre problemes de caràcter ambiental o social. Participar
de manera constructiva en les activitats de la classe.

2.5. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Tenir iniciativa, interès
i proactivitat.

3. Continguts.
● Projecte conéixem altres cultures (acabar)

●
●
●
●

Tema 8. L’inici de l’edat Moderna. Els segles XV i XVI
Tema 9. L’inici de l’edat Moderna a Espanya i a Amèrica
Tema 10. El segles XVII a Europa i a Espanya
Mapes

4. Metodologia.
La singularitat d’aquest temps, ens projecta a aprendre d’una altra
manera. Treballarem d’una manera especial les competències. Donarem
més valor al treball diari, al cumpliment i la qualitat de les tasques, a la
puntualitat en l’entrega.
Com ens comunicarem amb els alumnes?
Utilitzarem el “Classroom”, una eina gratuita de google que a partir
d'una pàgina principal permet crear aules amb alumnes. En cadascuna
d'aquestes aules el professor pot assignar tasques amb textos, àudios,
fotos i vídeos. Al mateix temps pot posar avisos, crear enquestes o rebre
respostes dels alumnes.
També farem servir el Google meet, una eina que ens permet fer
videoconferències, I organitzar reunions i classes virtuals.
Quin material utilitzarem?
a) Quadern
b) Ordinador, Chromebook , i/o telèfon mòbil. Connexió a internet.
c) Llibre de Geografia i Història.
Com sabrem quina tasca hem de fer? El professor indicarà la
feina a través del google classroom després de cada classe.
Com és el feedback que donam? Donarem el feedback al
moment, a la reunió del Meet. Si estan fora de l’horari de classe, es dona

a través del Google Classroom i del correu corporatiu que tenen els
alumnes.

Com és la seqüència d’una classe?
El protocol que hauria de seguir l’alumnat a les sessions de classe és el
següent:
● Engeguem el dispositiu electrònic i tenim el llibre de Geografia i

Història a mà.
● Ens connectam al google Classroom i acte seguit a la reunió creada

al Meet (sempre feim la classe presencial).
● Ens saludam i passam llista.
● Corregim les tasques encomanades pel dia (penjades al Classroom)

i resolem dubtes. Aquests dubtes els resolen demanant-se els uns
als altres i com a darrera opció a la professora.
● Passam a llegir entre tots el punt o punts del dia i s’expliquen.
● Es tornen a resoldre dubtes i s’encomanen les tasques pel proper

dia. Si no hi ha dubtes, els 10 min. que sobren són per començar a
fer aquestes tasques.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a
millorar i per a que l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

%
EN
LA
QUALIFICACIÓ

Tasques del classroom (feina diària i treballs 60%
específics)
Proves d’avaluació

20%

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou 20%
les intervencions, la participació, la implicació en
la dinàmica de l’aula i l’actitud. La puntualitat i
presència a les aules
Qualificació Total

100 %

PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100 %

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la primera i
segona avaluació.

6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar aquest trimestre. No es faran exàmens de recuperació de les
avaluacions suspeses, es proposaran activitats.

Hi haurà prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han
superat l’assignatura.
Es proposaran activitats de reforç a aquells alumnes que no hagin
superat el curs en el mes de juny. En el mes de Setembre hauran de
presentar la feina de l’estiu (puntua un 40% ) i hauran de superar una
prova que estarà relacionat amb el treball realitzat ( puntua un 60%). La
nota màxima de setembre serà un 6.

La nota de la tercera avaluació la podrem tenir en compte si millora els
resultats. La nota mínima de la prova escrita o (virtual) ha de ser superior
a 4 per que pugui fer mitjana amb les feines entregades.

Mesures i activitats de recuperació pels alumnes d’àrea pendent.
Els alumnes que tenguin l’àrea pendent hauran de realitzar un treball de
recuperació, i un examen realitzat el mes de juny.

Àrea: LENGUA CASTELLANA I LITERATURA

1. Objectius
● Revisió i consolidació del temari vist fins ara.
● Llegir, comprendre i interpretar textos escrits amb diferents
intencions comunicatives.
● Elaborar produccions escrites.
● Conèixer i utilitzar les categories gramaticals.
● Identificar i descriure l’estructura de les paraules i reconèixer els
seus mecanismes de formació.
● Conèixer, identificar i utilitzar conceptes relacionats amb el
significat de les paraules.
● Conèixer i aplicar les regles ortogràfiques.
● Saber utilitzar el diccionari i altres fonts tant digitals com impreses
per resoldre dubtes de llenguatge i enriquir el vocabulari.
● Conèixer i analitzar els elements que formen part d’una oració.
● Conèixer i aplicar l’ús dels grups nominals, adjectivals,
preposicionals, verbals i adverbials a una oració simple.
● Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps.
● Llegir, comprendre, analitzar, valorar i emetre judicis sobre diversos
textos literaris.
● Conèixer les característiques del llenguatge literari, alguns recursos
lingüístics i el seu ús en contextos literaris.
● Identificar i descriure les característiques d’algunes obres de
diferents gèneres literaris.
● Redactar textos amb intenció literària.

2. Competències bàsiques.
Les competències que treballem a l’àrea de llengua castellana són:
● Comunicació lingüística:s’utilitzarà el llenguatge com a
instrument de comunicació oral i escrita (per comprendre i
produir). Es desenvoluparà la comprensió oral, la comprensió
escrita, l’expressió oral, l’expressió escrita i la interacció, tot

●

●

●

●

relacionat amb les normes que regulen els intercanvis
comunicatius.
Aprendre a aprendre: treballarem aquesta competència per
afavorir la cooperació i el autoaprenentatge i per arribar a
desenvolupar la consciència sobre les pròpies capacitats i la
gestió d’aquestes, per tal d’arribar a un resultat final que és la
feina autònoma.
Competència digital: utilitzarem els diferents recursos
electrònics al nostre abast per a l’aprenentatge a distància. Es
desenvoluparan habilitats, valors i actituds per la utilització
estratègica de la informació. D’aquesta forma, s’aprendrà a
gestionar la recerca, la selecció i l’organització de les
informacions que arriben a través del suport digital.
Competència socials i cíviques: treballarem aquesta
competència per fomentar les relacions, la convivencia, el
respecte i la capacitat d’aprendre uns dels altres durant
aquest situació.
Competència del Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor:
treballarem aquesta per aconseguir arribar a convertir les
nostres idees en actes a través de la creativitat, la innovació,
l’adaptació al moment i la capacitat per tenir iniciativa i
interès.

3. Continguts.
Repàs dels aspectes més importants de la primera i segona avaluació
entre els que s’inclouen:
● Comunicació escrita (llegir i escriure): la comunicació, el cine i el

còmic, els textos descriptius, els textos dialogats, els textos
expositius, els textos periodístics (l’entrevista i els textos d’opinió).
● Coneixement de la llengua:

-

Gramàtica: el grups de paraules (sintagmes nominal,
adjetival, adverbial, preposicional y verbal) i els diferents
complements verbals.

-

Ortografía:l’ús de la h, la b i v, la g i j, la ll i y.

-

Lèxic: els prefixos, els sufixos, la derivació nominal, la
formació d’adjectius, la formació d’adverbis, la formació de
verbs, paraules primitives i derivades, paraules compostes.

● Educació literària: El gènere narratiu i el gènere líric.

4. Metodologia.
En aquests moments, ens veiem impulsats a aprendre a treballar tots
junts d’una altre manera. En aquest cas, treballarem d’una forma atípica
les diferents competències i per aquest motiu, donarem més valor al
treball diari, a la seva realització, a la qualitat d’aquestes tasques i a la
puntualitat de les entregues.
D’altre banda, poden sorgir una serie de qüestions com:
● Com ens comunicam els professors amb els alumnes? Com és

el feedback que donam?
La comunicació amb els alumnes es farà a través d’una plataforma
gratuita de google anomenada Google Classroom, a través de la
cual es publicaran les comunicacions, les feines i els documents
necessaris per el dia a dia de l’alumne.
A més, amb l’aplicació Hangouts Meet juntament amb el correu
electrònic corporatiu de l’escola es mantindrà un feedback continu
entre l’alumne i el professor. A través d’aquestes vies de
comunicació es donaran les pautes diàries, es resoldrà dubtes i es
mantindrà propera la connexió de l’alumne amb l’escola.

● Quin material utilitzarem durant les classes?
El material que utilitzarem per dur a terme les classes sirà:
- El llibre digital.
- Fotocòpies que es poden enviar a través de classroom.
- El Chromebook.
- El quadern de gramàtica.
- El quadern d’ortografia.
- El quadern de classe.

● Com és la seqüenciació d’una classe? No sempre serà igual.
-

Els primer 10’ els dedicarem a les salutacions.
10’ a revisar les feines.
35’ per fer l’explicació de la feina i començar-la.
5’ per acomiadar-mos.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

Plataforma digital. Tasques
Competències bàsiques.

al

%
EN
QUALIFICACIÓ

LA

classroom. 60%

Proves d’avaluació.

20%

Evidències de l’actitud en el treball diari.
Inclou les intervencions, la participació, la 20%
implicació en la dinàmica de l’aula i l’actitud.
La puntualitat i presència a les classes.
Qualificació Total

100%

Nota final:
PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la
segona avaluació.
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6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar en aquest trimestre.
No es faran exàmens de recuperació de les avaluacions anteriors, però si
es poden proposar activitats per treballar-les.

En el cas de que l’alumne no hagi superat el curs al mes de juny, li
proposarem unes activitats de reforç per fer durant l’estiu que haurà
d’entregar al Setembre (puntuen un 20%). A més d’aquestes feines,
haurà de superar una prova relacionada amb el treball realitzat (aquesta
puntuarà un 80%). La nota màxima de setembre serà un 6.

Mesures i activitats de recuperació pels alumnes d’àrea pendent.
Els alumnes que tinguin l’àrea pendent d’un curs anterior, hauran de
realitzar un treball de recuperació. Aquest consisteix en un pla d’activitats
que se li entregarà al l’alumne i que entregarà abans d’acabar el curs.

Àrea: LENGUA CASTELLANA I LITERATURA

1. Objectius
● Revisió i consolidació del temari vist fins ara.
● Llegir, comprendre i interpretar textos escrits amb diferents
intencions comunicatives.
● Elaborar produccions escrites.
● Conèixer i utilitzar les categories gramaticals.
● Identificar i descriure l’estructura de les paraules i reconèixer els
seus mecanismes de formació.
● Conèixer, identificar i utilitzar conceptes relacionats amb el
significat de les paraules.
● Conèixer i aplicar les regles ortogràfiques.
● Saber utilitzar el diccionari i altres fonts tant digitals com impreses
per resoldre dubtes de llenguatge i enriquir el vocabulari.
● Conèixer i analitzar els elements que formen part d’una oració.
● Conèixer i aplicar l’ús dels grups nominals, adjectivals,
preposicionals, verbals i adverbials a una oració simple.
● Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps.
● Llegir, comprendre, analitzar, valorar i emetre judicis sobre diversos
textos literaris.
● Conèixer les característiques del llenguatge literari, alguns recursos
lingüístics i el seu ús en contextos literaris.
● Identificar i descriure les característiques d’algunes obres de
diferents gèneres literaris.
● Redactar textos amb intenció literària.

2. Competències bàsiques.
Les competències que treballem a l’àrea de llengua castellana són:
● Comunicació lingüística:s’utilitzarà el llenguatge com a
instrument de comunicació oral i escrita (per comprendre i
produir). Es desenvoluparà la comprensió oral, la comprensió
escrita, l’expressió oral, l’expressió escrita i la interacció, tot

●

●

●

●

relacionat amb les normes que regulen els intercanvis
comunicatius.
Aprendre a aprendre: treballarem aquesta competència per
afavorir la cooperació i el autoaprenentatge i per arribar a
desenvolupar la consciència sobre les pròpies capacitats i la
gestió d’aquestes, per tal d’arribar a un resultat final que és la
feina autònoma.
Competència digital: utilitzarem els diferents recursos
electrònics al nostre abast per a l’aprenentatge a distància. Es
desenvoluparan habilitats, valors i actituds per la utilització
estratègica de la informació. D’aquesta forma, s’aprendrà a
gestionar la recerca, la selecció i l’organització de les
informacions que arriben a través del suport digital.
Competència socials i cíviques: treballarem aquesta
competència per fomentar les relacions, la convivencia, el
respecte i la capacitat d’aprendre uns dels altres durant
aquest situació.
Competència del Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor:
treballarem aquesta per aconseguir arribar a convertir les
nostres idees en actes a través de la creativitat, la innovació,
l’adaptació al moment i la capacitat per tenir iniciativa i
interès.

3. Continguts.
Repàs dels aspectes més importants de la primera i segona avaluació
entre els que s’inclouen:
● Comunicació escrita (llegir i escriure): la comunicació, el cine i el

còmic, els textos descriptius, els textos dialogats, els textos
expositius, els textos periodístics (l’entrevista i els textos d’opinió).
● Coneixement de la llengua:
-

Gramàtica: el grups de paraules (sintagmes nominal,
adjetival, adverbial, preposicional y verbal) i els diferents
complements verbals.

-

Ortografía:l’ús de la h, la b i v, la g i j, la ll i y.

-

Lèxic: els prefixos, els sufixos, la derivació nominal, la
formació d’adjectius, la formació d’adverbis, la formació de
verbs, paraules primitives i derivades, paraules compostes.

● Educació literària: El gènere narratiu i el gènere líric.

4. Metodologia.
En aquests moments, ens veiem impulsats a aprendre a treballar tots
junts d’una altre manera. En aquest cas, treballarem d’una forma atípica
les diferents competències i per aquest motiu, donarem més valor al
treball diari, a la seva realització, a la qualitat d’aquestes tasques i a la
puntualitat de les entregues.
D’altre banda, poden sorgir una serie de qüestions com:
● Com ens comunicam els professors amb els alumnes? Com és

el feedback que donam?
La comunicació amb els alumnes es farà a través d’una plataforma
gratuita de google anomenada Google Classroom, a través de la
cual es publicaran les comunicacions, les feines i els documents
necessaris per el dia a dia de l’alumne.
A més, amb l’aplicació Hangouts Meet juntament amb el correu
electrònic corporatiu de l’escola es mantindrà un feedback continu
entre l’alumne i el professor. A través d’aquestes vies de
comunicació es donaran les pautes diàries, es resoldrà dubtes i es
mantindrà propera la connexió de l’alumne amb l’escola.

● Quin material utilitzarem durant les classes?
El material que utilitzarem per dur a terme les classes sirà:
- El llibre digital.
- Fotocòpies que es poden enviar a través de classroom.
- El Chromebook.
- El quadern de gramàtica.
- El quadern d’ortografia.
- El quadern de classe.

● Com és la seqüenciació d’una classe? No sempre serà igual.
-

Els primer 10’ els dedicarem a les salutacions.
10’ a revisar les feines.
35’ per fer l’explicació de la feina i començar-la.
5’ per acomiadar-mos.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

Plataforma digital. Tasques
Competències bàsiques.

al

%
EN
QUALIFICACIÓ

LA

classroom. 60%

Proves d’avaluació.

20%

Evidències de l’actitud en el treball diari.
Inclou les intervencions, la participació, la 20%
implicació en la dinàmica de l’aula i l’actitud.
La puntualitat i presència a les classes.
Qualificació Total

100%

Nota final:
PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la
segona avaluació.
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6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar en aquest trimestre.
No es faran exàmens de recuperació de les avaluacions anteriors, però si
es poden proposar activitats per treballar-les.

En el cas de que l’alumne no hagi superat el curs al mes de juny, li
proposarem unes activitats de reforç per fer durant l’estiu que haurà
d’entregar al Setembre (puntuen un 20%). A més d’aquestes feines,
haurà de superar una prova relacionada amb el treball realitzat (aquesta
puntuarà un 80%). La nota màxima de setembre serà un 6.

Mesures i activitats de recuperació pels alumnes d’àrea pendent.
Els alumnes que tinguin l’àrea pendent d’un curs anterior, hauran de
realitzar un treball de recuperació. Aquest consisteix en un pla d’activitats
que se li entregarà al l’alumne i que entregarà abans d’acabar el curs.

Àrea: MÚSICA
En aquesta situació en la qual ens trobam, es fa necessari que l’alumnat
pugui treballar de manera autònoma, per la qual cosa es fomentarà el
treball d’aquells aspectes de l’assignatura que puguin ser abordats pels
alumnes amb autonomia i a la vegada amb un suport i comunicació fluïda
amb el professor a través de les noves tecnologies.

1.Objectius
● Repàs i consolidació del temari vist fins ara.
● Manejar els elements de representació gràfica de la música en la
lectura i escriptura musical.
● Desxifrar el codi musical en la lectura de partitures.
● Desenvolupar l’audició musical a través del reconeixement dels
paràmetres del so i els elements bàsics de llenguatge musical.
● Interpretar musicalment obres senzilles desenvolupant les seves
capacitats i habilitats musicals i de treball en grup.
● Discriminar auditivament els diferents instruments, les veus i les
seves agrupacions.
● Relacionar la música amb altres disciplines.
● Mostrar interès per músiques de diferents cultures i diferents
períodes històrics i diversificar les preferències musicals.

2. Competències bàsiques:
Les competències que treballem a l’àrea de música són:
● Comunicació lingüística: s’utilitzarà el llenguatge com a
instrument de comunicació oral i escrita.
● Aprendre a aprendre: treballarem aquesta competència per
afavorir la cooperació i l’autoaprenentatge i per arribar a
desenvolupar la consciència sobre les pròpies capacitats i la
gestió d’aquestes, per tal d’arribar a un resultat final que és la
feina autònoma.
● Competència digital: utilitzarem els diferents recursos
electrònics al nostre abast per a l’aprenentatge a distància. Es
desenvoluparan habilitats, valors i actituds per la utilització
estratègica de la informació. D’aquesta forma, s’aprendrà a
gestionar la recerca, la selecció i l’organització de les
informacions que arriben a través del suport digital.

● Competència socials i cíviques: treballarem aquesta
competència per fomentar les relacions, la convivència, el
respecte i la capacitat d’aprendre uns dels altres durant
aquesta situació.
● Competència en consciència i expressions culturals: es
fomentarà una actitud crítica i positiva davant les diferents
manifestacions culturals i artístiques, entenent que la cultura
és motiu de gaudi i aprenentatge. Es fomentarà també la seva
capacitat creativa.

3. Continguts.
Repàs de i consolidació dels aspectes més importants de la primera i
segona avaluació
Continguts de la 3a avaluació:

● Interpretació de partitures senzilles o ja estudiades.

● Treballs de recerca de diferents estils de música (individuals i en
grup)
● Audicions de diferents estils de música.
● Visionat i comentari de pel·lícules en relació al període de la història

de la música o estil musical que estudiam.

4. Metodologia.
Les metodologies, dins les possibilitats de la situació, seran variades. Es
fomentarà la feina autònoma dels alumnes, sempre amb el suport del
professor, en les classes per videoconferència i a través del classroom.
També es fomentarà la feina en equip mitjançant algunes activitats en
grup.
● Com és la seqüenciació d’una classe? No sempre serà igual.

● La classe es du a terme a través del Meet i empram el
classroom per a la proposta i lliurament de tasques.
● Generalment es dedica un temps (35 min. Aproximadament)
a la revisió de la tasca de la classe anterior o bé. Els alumnes
presenten els seus treballs a la resta de companys.
● Explicació del tema i de la nova tasca proposada (15 minuts)
● Aclariment de possibles dubtes (10 min)
● Es penja la nova tasca al classroom.

● Com ens comunicam els professors amb els alumnes? Com és
el feedback que donam?
La comunicació amb els alumnes es fa a través de Google
Classroom (ja empràvem aquesta plataforma). 5 minuts abans de
l’hora de classe es fa una convocatòria de videoconferència amb
l’aplicació Hangouts Meet.
Els alumnes poden fer comentaris a les tasques. El professor resol
així els possibles dubtes.
El feetback entre alumne i professor és fluïd.

● Quin material utilitzarem durant les classes?

El material que utilitzarem per dur a terme les classes sirà:
● Instrument: flauta
● Dossier de Partitures
● Documents, audiovisuals, presentacions, que es
compartir a través del classroom.
● Internet.

poden

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.
EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

Plataforma digital. Tasques
Competències bàsiques.
Proves d’avaluació.

al

%
EN
LA
QUALIFICACIÓ
classroom. 60%
20%

Evidències de l’actitud en el treball diari. Inclou
les intervencions, la participació, la implicació en 20%

la dinàmica de l’aula i l’actitud. La puntualitat i
presència a les classes.
Qualificació Total

100%

Nota final:
PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la primera i
segona avaluació.

6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i/o segona avaluació suspeses poden
recuperar en aquest trimestre.
No es faran exàmens de recuperació de les avaluacions anteriors, però sí
es proposaran activitats per treballar-les.

En el cas que l’alumne no hagi superat el curs al mes de juny, li
proposarem unes activitats de reforç per fer durant l’estiu que haurà
d’entregar al setembre (puntuen un 20%). A més d’aquestes feines,
haurà de superar una prova relacionada amb el treball realitzat (aquesta
puntuarà un 80%). La nota màxima de setembre serà un 6.

Àrea: LLENGUA ANGLESA
1.Objectius
-

Expressar-mos oralment en situacions de comunicació habituals i
desenvolupar destreses comunicatives, dins i fora de l’aula.

-

Llegir i comprendre de forma autònoma diferents tipus de textos
escrits i d’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.

-

Adquirir seguretat i confiança en relació amb la capacitat
d’aprenentatge i l’ús de la llengua estrangera així com també ésser
competents en el món digital.

2. Competències bàsiques:
2.1. Aprendre a aprendre. Treballarem d’una manera especial la
competència d’aprendre a aprendre, per a conèixer millor i per a
arribar a una auto-regulació del propi procés d’aprenentatge. La
meta és arribar a una feina autònoma.
2.2. La competència digital: utilitzarem els recursos tecnològics per
a l’aprenentatge a distància, de forma crítica i sistemàtica.
2.3. Comunicació lingüística: utilitzarem la llengua catalana per a
comunicar els aprenentatges.
2.4. Competències socials i cíviques: manifestar solidaritat e interès
per a resoldre problemes de caràcter ambiental o social. Participar
de manera constructiva en les activitats de la classe.
2.5. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Tenir iniciativa, interès
i proactivitat.

3. Continguts.
Units 5,6,7

Express what people are doing at the moment, talk about past
envents and discuss lifestyle changes over time.
- Ask and give simple instructions, talk about how sports and weather
relates, everyday activities as well as describre objects materials
and uses.
- Write an article, a descriptive test, a sport and scientific report.
-

4. Metodologia.
La singularitat d’aquest temps, ens projecta a aprendre d’una altra
manera. Treballarem d’una manera especial les competències. Donarem
més valor al treball diari, al compliment i la qualitat de les tasques, a la
puntualitat en l’entrega.
Com ens comunicarem amb els alumnes?
Utilitzarem el “Classroom”, una eina gratuita de google que a partir
d'una pàgina principal permet crear aules amb alumnes. En cadascuna
d'aquestes aules el professor pot assignar tasques amb textos, àudios,
fotos i vídeos. Al mateix temps pot posar avisos, crear enquestes o rebre
respostes dels alumnes.
També farem servir el Google meet, una eina que ens permet fer
videoconferències, I organitzar reunions i classes virtuals.
Quin material utilitzarem?
a) Quadern
b) Ordinador, Chromebook , i/o telèfon mòbil. Connexió a internet.
c) Llicència digital: Bàsicament seguirem la plataforma aluzo, com hem
fet durant el primer i segon trimestre.
Com sabrem quina tasca hem de fer? El professor indicarà la
feina a través del google classroom.
Com és el feedback que donam? Donarem el feedback als
alumnes a través del google classroom, el correu corporatiu que tenen els
alumnes i, també través de la plataforma Aluzo.

Com és la seqüència d’una classe?
El protocol que hauria de seguir l’alumnat a les sessions de classe és el
següent:
1. Engeguem el dispositiu electrònic
2. Ens connectam al google classroom. Llegim la salutació que
trobarem al tablón i contestam allà mateix seguint les instruccions.
Aquesta activitat ens servirá per a passar llista. Es obligatòria i s’ha
de contestar amb puntualitat a l’inici de la classe.
3. Passam a las tasques que trobarem a la pestanya “tareas de
classe”. Algunes s’hauran de contestar a la mateixa hora, com a
molt tard s’han de contestar el mateix dia. Altres activitats tenen un
altre temps indicat.
4. En acabar l’hora, hem de tornar anar al tablón on trobarem alguna
pregunta de metacognició o alguna rutina de pensament per a fer.
Aquesta activitat és similar a la de l’exit ticket que feiem a la classe
presencial.
5. El professor, quan trobi necessari, pot convocar a tota la classe, o a
un grup d’alumnes a una a una reunió a través de google Hangouts
meet.
6. Finalment, els alumnes han de fer el “homework” indicat a “tareas
de classe” per la próxima sessió i/o dia que pertoqui.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a
millorar i per a que l’alumne aprengui a autorregular-se.
EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

Plataforma
classroom.

aluzo.

Tasques

%
EN
LA
QUALIFICACIÓ

adicionals

al

50%

Proves d’avaluació (és condició necessària tenir

20%

una nota mitjana mínima de 4 per a que faci
mitjana amb la resta d’evidències d’avaluació)

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou
les intervencions, la participació, la implicació en
la dinàmica de l’aula i l’actitud. La puntualitat i
presència a les aules

20%

Competències bàsiques
apartats anteriors

10%

no

avaluats

en

els

Qualificació Total

100%

PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la primera i
segona avaluació.

6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar aquest trimestre. No es faran exàmens de recuperació de les
avaluacions suspeses, es proposaran activitats.
Hi haurà prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han
superat l’assignatura.
Es proposaran activitats de reforç a aquells alumnes que no hagin
superat el curs en el mes de juny. En el mes de Setembre hauran de
presentar la feina de l’estiu (puntua un 20% ) i hauran de superar una
prova que estarà relacionat amb el treball realitzat ( puntua un 80%). La
nota màxima de setembre serà un 6.

Mesures i activitats de recuperació pels alumnes d’àrea pendent.
Els alumnes que tenguin l’àrea pendent hauran de realitzar un treball de
recuperació, i un examen realitzat el mes de juny.

Àrea: RELIGIÓ
1. Objectius:
Analitzar i valorar el sentit i la finalitat de l’Església en tant que
realització d’un projecte humanista proposat pel Crist, i descobrir la seva
aportació als processos més importants de la història.
Comprendre i distingir l’acció salvadora de Crist, i el caràcter
celebratiu de cadascun dels sagraments.
Reconèixer i valorar les fites més importants de la fe cristiana en la
història de l’Església, i en les grans obres de la cultura i l’art.

2. Competències bàsiques:
Comunicació lingüística: Assenyalar els diversos llenguatges i
maneres de comunicació en la Revelació. Exercitar-se en la comprensió
dels textos bíblics per a extreure el missatge i comprendre el seu
llenguatge simbòlic.
Socials i cíviques: Fomentar el gran valor de la fraternitat
universal, fonament i conseqüència de la fe cristiana.
Consciència i expressions culturals: Conèixer el sentit, la
profunditat i les característiques de l'art religiós. Apreciar la pròpia cultura
i valorar adequadament altres tradicions culturals i religioses.
Aprendre a aprendre: Impulsar capacitats d'aprenentatge com la
recerca, la síntesi d’informació i l’exposició argumentada.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: Examinar situacions
concretes de la vida quotidiana, integrant-los en el conjunt del projecte
que Jesús expressa als Evangelis.
Competència digital: Utilitzar les tecnologies de la informació per
a rebre, processar i transmetre informació.

3. Continguts:
● L’Església primitiva a les Cartes de Pau.
● Desenvolupament i conflictes del codi de creences cristià.
● Primer art cristià: el Crist, Maria i els màrtirs.

4. Metodologia.
Treballarem els objectius i competències bàsiques en aquest 3r
trimestre a partir d’activitats que ens proporcionin informació sobre
l’origen, formació i esdevenir institucional de la religió cristiana, tals com
documentals, pel·lícules, documents escrits o gràfics. Alhora de treballar
les primeres expressions artístiques cristianes visualitzarem digitalment i
analitzarem obres de l’art paleocristià.
La seqüenciació d’una classe on-line serà:

La comunicació amb l’alumnat es fa pels canals de correu electrònic
i la plataforma classroom. Si és necessària, la comunicació amb les
famílies es farà a través dels tutors.
El feedback de les tasques realitzades, es donarà mitjançant
l’avaluació numèric i d’un comentari sobre el nivell d’assoliment dels
objectius pretesos amb cada activitat. A més es repassarà l’entrega i
dificultats trobades per cada alumne a la sessió virtual següent.
Emprarem els materials adients per al correcte coneixement del
contingut i desenvolupament de l’activitat per complir els objectius
marcats.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.
EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

% EN LA
QUALIFICACIÓ

Tasques l classroom.

70%

(Mínim 3 tasques distintes)
Evidències de l’actitud en el treball
diari . Inclou les intervencions, la
participació, la implicació en la dinàmica de
l’aula i l’actitud. La puntualitat i presència
a les aules. Competències bàsiques no
avaluats en els apartats anteriors, feedbacks
en altres activitats proposades.
Qualificació Total

30%

100%

PERCENTATGE EN LA NOTA
FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la
segona avaluació.

primera i

ESO: Hi ha prova extraordinària per setembre pels alumnes que no
han superat l’assignatura.

6. Recuperació i promoció:
Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses
poden recuperar en aquest trimestre, almanco el 50% de les tasques
encomanades en el 1r i 2n trimestre, fetes correcta i adequadament.
Per a poder superar l’assignatura a setembre hauran d’entregar
almanco el 70% de les activitats encomanades al llarg del curs, fetes
correcta i adequadament.
Als alumnes que tenen l’àrea suspesa de cursos anteriors,
recuperaran automàticament l’assignatura superant el curs actual.

Àrea: TECNOLOGIA
1.Objectius
● Abordar

amb autonomia i creativitat problemes tecnològics
treballant de forma ordenada i metòdica per estudiar el problema;
recopilar i seleccionar informació procedent de diferents fonts;
elaborar la documentació pertinent; concebre, dissenyar, planificar i
construir objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat, i
avaluar-ne la idoneïtat des de diferents punts de vista.

● Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per

analitzar, dissenyar, elaborar i manipular materials, objectes i
sistemes tecnològics de forma segura.
● Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre el

funcionament; conèixer-ne els elements i les funcions que duen a
terme; aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los;
entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu
disseny i construcció, i valorar les repercussions que ha generat la
seva existència.
● Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics,

desenvolupant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i
analitzar i valorar críticament la investigació i el desenvolupament
tecnològics i la influència que tenen en la societat, el medi ambient,
la salut i el benestar personal i col·lectiu.
● Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador,
conèixer-ne el funcionament i les formes de connexió i emprar amb
facilitat
aplicacions
informàtiques
que
permetin
cercar,
emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar
informació, usant de forma habitual les xarxes de comunicació.

● Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves
tecnologies, incorporar-les a la tasca quotidiana i desenvolupar una
opinió crítica sobre la influència que exerceixen sobre la societat i el
medi ambient.
● Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes,

així com a les solucions més adequades que ofereix l’entorn
tecnològic més proper.

2. Competències bàsiques.
Les competències que treballem a l’àrea de tecnologia són:
● Comunicació lingüística.
● Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia.
● Competència digital.
● Aprendre a aprendre.
● Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

3. Continguts.
Els alumnes treballaran els següents continguts bàsics de caràcter
obligatori:
● Elements,

funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i
organització d’un ordinador.
● Sistema operatiu.
● Recuperació de la informació en suports físics, locals i extraïbles.
● Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari
(processador de text, presentacions, full de càlcul, base de dades,
disseny gràfic).
A més a més i en funció del grau d’assoliment i desenvolupament de les
classes els alumnes podran realitzar altres continguts recollits en el
currículum com l’elaboració de pàgines web i Introducció al llenguatge
HTML; que sigui del agrado de l'alumne i acceptat posteriorment pel
professor si estima possible su avaluació telemàtica.

Independentment del contingut escollit per l’alumne aquest haurà de
realitzar tasques periòdiques així com un projecte final de caràcter més
obert i creatiu.

4. Metodologia.
El vehicle de comunicació central serà Google Classroom mitjançant el
qual se publicaran els enllaços i documents necessaris.
Es faran servir videocridades amb l'aplicació Meet per tenir un feedback
entre alumne i professor per donar les pautes diaries, resoldre dubtes i
mantenir ben propera la connexió de l'alumne amb la escola.
Es realitzarà una tutorització de les feines a fer guiant a l'alumne, tot i
que el objectiu principal és fer un aprenentatge per competències. El
paper del professor quedarà relegat a un segon pla i donarà a l’alumne
major grau d'autonomia per assolir el seu objectiu.

5. Avaluació.
L'avaluació ha de ser formativa, ha de servir per a millorar i per a
que l’alumne aprengui a autoregular-se.

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE
EN
LA
QUALIFICACIÓ

Projecte final de trimestre

40%

Plataforma digital.

40%

Tasques al classroom.

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou les
intervencions, la participació, la implicació en la
dinàmica de la classe i l’actitud. La puntualitat i
presència a la classe virtual.
Qualificació total

20%

100%

Els alumnes que tenen la primera i segona avaluació suspeses poden
recuperar-la en aquest trimestre. Per recuperar aquestes avaluacions
farem una prova de cada avaluació en les tres primeres setmanes de
juny. També serà important haver treballat bé durant aquest trimestre.

Nota final:
PERCENTATGE EN LA NOTA FINAL
1a avaluació

35%

2a avaluació

35%

3a avaluació

30%

QUALIFICACIÓ FINAL

100%

La nota final no pot ser menor que la mitjana de la
avaluació.

primera i segona

6. Recuperació i promoció:
Hi ha prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han superat
l’assignatura en l’avaluació ordinària. Hauran d’entregar una feina (20%
de la nota) i faran una prova escrita global dels continguts de l’àrea (80%
de la nota). Els continguts d’aquesta prova només podrà ser dels
continguts treballats a la primera i segona avaluació. La nota de la tercera
avaluació la podrem tenir en compte si millora els resultats. La nota
mínima de la prova escrita, presencial o virtual, ha de ser superior a 4 per
que pugui fer mitjana amb les feines entregades.

