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ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC- 3r PMAR 

PROFESSOR: MATEU PALMER 

 

CONTINGUTS 

 

Els diferents continguts de l’àmbit sociolingüístic s’adaptaran a les diferents programacions 

del departament corresponent (anglès, català, castellà i socials)  

https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques. El temari i les unitats 

didàctiques seran les mateixes, tot i que s’adaptaran a l’alumnat de PMAR. 

 

 

OBJECTIUS 

⮚ Obtenció, selecció i registre d’informació explícita o implícita a partir de mapes, 

obres d’art,... 

⮚ Elaboració de notes, resums, esquemes sempre fent incís en l’expressió escrita i oral. 

⮚ Realització de treballs de síntesi a partir de distints tipus de fonts primàries i 

secundàries. 

⮚ Anàlisi i contextualització dels elements bàsics del llenguatge plàstic i visual en les 

manifestacions i expressions artístiques contemporànies. 

 

⮚ Anàlisi i interpretació d’obres d’art des de diferents perspectives i d’èpoques 

diferents. 

⮚ Anàlisi i contextualització dels elements bàsics de l’expressió plàstica i visual en 

diferents èpoques i dels seus respectius artistes. 

⮚ Interpretació dels processos de canvi històric mitjançant la utilització dels diferents 

codis de representació del temps històric (eixos cronològics, diagrames temporals, 

mapes ...) 

⮚ Elaboració de textos orals de diferents tipus: descriptius, narratius, dialogats. 

https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques


⮚ Comentari de textos orals i escrits. 

⮚ Reconèixer les característiques i parts dels textos comentats. 

⮚ Diferenciació de les idees principals i secundàries. 

⮚ Elaboració, expressió i justificació de l' opinió personal. 

⮚ Producció de textos orals amb diferents finalitats i fomentar la capacitat  d’adaptar-

se a les diferents situacions comunicatives i contextos socials. 

⮚ Planificació, realització i avaluació de descripcions, narracions i diàlegs. 

⮚ Identificació  i anàlisi dels elements sintàctics i morfològics que integren 

l'estructura oracional. 

⮚ Utilització de diferents tipus de diccionaris. 

⮚ Lectura expressiva i en veu alta de textos literaris de diferents gèneres. Sessions de 

teatre llegit, recitació de poemes, etc 

 

  



 

ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC  3r PMAR 

PROFESSOR: ANTONI PANFIL 

 

CONTINGUTS 

 

Els continguts es desenvoluparan segons les unitats didàctiques de cada departament 

(biologia i geologia, matemàtiques, física i química) 

https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques .  Les diferents unitats 

s’aniran adaptant segons les circumstàncies de l’alumnat 

OBJECTIUS 

 

1. Incorporar al llenguatge i mode d'argumentació habituals les diferents formes d'expressió 

numèrica, gràfica, lògica, algebraica i probabilística, amb la finalitat de comunicar-se de 

manera precisa i rigorosa. 

2. Utilitzar les formes de pensament lògic per formular i comprovar conjectures i realitzar 

inferències i deduccions. 

3. Utilitzar les formes de pensament lògic per organitzar i relacionar informacions diverses 

relatives a la vida quotidiana i a la resolució de problemes. 

4. Quantificar aquells aspectes de la realitat que permetent utilitzar-la millor emprant 

tècniques de recollida de dades, procediments de mesura, i els càlculs apropiats a cada 

situació. 

5. Elaborar estratègies personals per l'anàlisi de situacions concretes i per a la identificació i 

resolució de problemes. 

6. Valorar les estratègies personals utilitzades en funció dels resultats obtinguts. 

7. Analitzar les solucions d'un problema i la validesa de les mateixes. 

8. Utilitzar tècniques senzilles de recollida de dades per obtenir informació sobre fenòmens i 

situacions diverses. 

9. Reconèixer els punts de vista oposats: finit/no finit, mesurable/no mesurable, com 

complementaris per explicar la realitat. 

https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques


10. Identificar les formes i relacions espacials que es presenten en la realitat. 

11. Analitzar les propietats i relacions geomètriques resultants de l'observació de la realitat. 

12. Identificar i analitzar críticament els missatges dels medis de comunicació que utilitzen el 

llenguatge matemàtic. 

13. Actuar en situacions quotidianes i en la resolució de problemes, amb una flexibilitat tal 

que permeti canviar el punt de vista i amb perseverança en la recerca de solucions. 

14. Conèixer i valorar les pròpies habilitats numèriques per gaudir dels aspectes creatius, 

estètics o utilitaris de les matemàtiques. 

15. Utilitzar els conceptes bàsics de les ciències per elaborar una interpretació científica dels 

principals fenòmens naturals així com per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i 

aplicacions tecnològiques d'especial rellevància. 

16. Aplicar estratègies personals, coherents amb els procediments de la ciència en la 

resolució de problemes: identificació del problema, formulació d'hipòtesis, planificació, 

anàlisi dels resultats i la seva comunicació. 

17. Participar en la planificació i realització en equip d'activitats científiques, valorant les 

aportacions pròpies i d'altres en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible 

i de col•laboració i assumint responsabilitats en el desenvolupament de les feines. 

18. Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques 

de la nostra època mitjançant el contrast i avaluació d'informacions obtingudes de diferents 

fonts. 

19. Utilitzar els coneixements dels alumnes sobre el funcionament dels cos humà per 

desenvolupar els hàbits de cura i salut corporal 

20. Utilitzar els coneixements dels alumnes sobre els elements físics i els éssers vius per 

gaudir del medi natural, conservar-lo i millorar-lo. 

21. Reconèixer i valorar les aportacions de la ciència per a la millora de les condicions 

d'existència dels éssers humans i plantejar les relacions entre ciència i societat. 

22. Valorar el coneixement científic com un procés de construcció lligat a les característiques 

i necessitats de la societat en cada moment històric i sotmès a evolució i revisió continua. 

23. Utilitzar les noves tecnologies d’informació i de la comunicació per a la recerca, la gestió 

i el tractament de la informació. 

24. Adquirir i utilitzar el vocabulari específic de l‘àrea amb precisió i rigor. 

 

 



      

ÀMBIT PRÀCTIC -3r  PMAR 

PROFESSOR: JEAN-RENÉ MÉROU 

        

A l’aula s’hauria de potenciar l’aprenentatge de llarga durada i, per tant, l’aprenentatge 

significatiu en oposició al memorístic, la qual cosa no ha d’implicar eliminar aquest tipus 

d’aprenentatge. Així, cal afavorir una memorització comprensiva en el procés 

d’aprenentatge. D’altra banda, els alumnes han d’aprendre a aprendre, ser capaços 

d’investigar pel seu compte i aprofundir en la matèria, així com a fer ús de diverses fonts 

d’informació, especialment les tecnologies de l'informació i la comunicació. 

 

Els recursos didàctics són una eina per a l’aprenentatge, ja que ens permeten organitzar la 

informació que volem transmetre i ajudar així els alumnes a desenvolupar les seves 

habilitats i potenciar la creativitat i l’interès. 

 

 

Plàstica 

 

OBJECTIUS 

 

1 Fer analitzar aspectes visuals de l'entorn i iniciar la crítica d'imatges basada en la seva 

comprensió 

2 Acostar-se a l'obra d'art amb actitud oberta i receptiva cap a les sensacions, emocions o 

idees que transmet. 

3 Cercar una forma personal d’expressar-se i d'utilitzar els procediments del llenguatge 

visual i plàstic. Iniciar-se en el coneixement dels conceptes bàsics. 

4 Analitzar i elaborar relacions entre imatge i text. Comparar, trobant analogies i 

diferències, distints medis de comunicació i diferents tipus d’imatges. 

5 Substituir el rebuig cap a les obres artístiques que no es comprenen per una actitud de 

curiositat i desig de comprensió. Opinar sobre les obres d'altres amb respecte cap a les 



persones que les hagin fet. 

6 Valorar les idees, opinions i aportacions dels companys. Contribuir personalment al 

progrés del grup, segons les seves possibilitats. Rebutjar qualsevol forma de 

discriminació per raons de sexe, personals o socials. 

7 Superar complexes i inhibicions en la utilització del llenguatge visual plàstic 1 valorar-ho 

com un medi d'expressió, comunicació i goig personal. 

8 Experimentar les possibilitats expressives de diversos procediments plàstics i visuals, 

cercant una forma personal d’utilitzar les tècniques materials instruments. 

9 Planificar de forma flexible el procés de realització d'una obra, valorant, en les distintes 

passes, els resultats aconseguits per adequar-los al propòsit que es pretén. 

10 Conèixer i apreciar el fet artístic com a font de goig estètic i com a part interessant d'un 

patrimoni cultural, contribuent activament al seu respecte, conservació i millora, amb 

especial incidència en les obres artístiques de la pròpia Comunitat. 

11 Expressar-se amb   actitud   creativa   utilitzant   correctament els   codis,   

terminologia i procediments del llenguatge visual i plàstic. 

12 Conèixer i comprendre les relacions del llenguatge visual 1 plàstic amb altres 

llenguatges, triant la fórmula expressiva més adequada en funció de les necessitats de 

comunicació. 

13 Relacionar-se amb altres persones i participar a activitats de grup adoptant actituds de 

flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància superant inhibicions i perjudicis, i rebutjant 

discriminacions per característiques personals o socials 

14 Planificar, individual o col·lectivament, les fases del procés de realització d'una obra. 

analitzar els seus components per adequar-los als objectius que es pretenen aconseguir 

Í revisar, al finalitzar, cada una de les fases. 

 

METODOLOGIA 

 

El programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR) és diferent al programa de 

diversificació curricular encara que el perfil dels alumnes que han estat seleccionats per 



formar és molt semblant als alumnes que en cursos anteriors cursaven diversificació. 

El professorat degut a les particularitats del grup intenta adaptar la feina docent a les 

circumstàncies de cada alumne, coneixent les seves situacions, afavorint l’actitud positiva i 

fomentant l’autoestima de l’alumnat, sense deixar de banda l'esforç i el treball. 

El nombre d’alumnes reduït en el grup i les hores que el professor està amb ells, facilita un 

major coneixement de les característiques dels alumnes i possibilita anar analitzant el procés 

d'ensenyament i aprenentatge. 

La didàctica de les diferents unitats estarà orientada a que els alumnes tinguin una connexió 

entre els continguts que han d'aprendre i el món que els envolta. 

Per exemple, els continguts de català i castellà s'orientaran cap a l’ús adequat de la llengua, 

tant escrita com oral, així com de documents que els puguin servir a la vida quotidiana, com 

l’elaboració d’un currículum o d’una carta. 

Els continguts de socials s'organitzaran al voltant de les unitats didàctiques per connectar 

diversos temes relacionats amb la geografia i la història. En aquestes matèries es fa 

necessària una selecció de continguts mínims fonamentals. 

 

També s'estableix una divisió de l'horari setmanal de l'àmbit per matèries, ara bé, quan els 

continguts ho requereixin es podran efectuar plantejaments interdisciplinaris. 

 

Pel que fa al treball diari, es donarà molta importància a: 

- L’ordenació de les feines. 

- La correcta presentació del quadern i dels treballs realitzats. 

- La correcta realització diària de les feines encomanades: es fomenten els valors de 

constància i esforç, sense perdre de vista les singularitats d'aquest col·lectiu 

d'alumnes. 

 

És molt important el seguiment continu de les feines i la realització d'exàmens una vegada 

finalitzada cada unitat didàctica. Es donarà molta importància a l'elaboració de resums i 

esquemes i a la redacció personal de les unitats. Es fomentaran les exposicions orals dels 

alumnes. Es proposaran una sèrie de treballs tant individuals com en equip: 

-Recopilació d'articles sobre temàtiques concretes. 

-Treballs: quadernets, fitxes etc. 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació de l’àmbit sociolingüístic: anglès, català, castellà i socials. 

 

Les qualificacions dels alumnes s’obtindran segons els següents ítems: 

 

⮚ Puntualitat, assistència i actitud. Aquí es refereix a la correcta actitud dins l’aula, 

asseure bé, no interrompre, no utilitzar el mòbil sinó és per indicació expressa del 

professor i mostrar interès i respecte pel que es fa a classe. 

⮚ Participar activament a classe. 

⮚ Una bona presentació del quadern. 

⮚ Respectar els companys, el professorat, el material i les instal·lacions de l’institut, 

com també tot el personal no docent. 

⮚ L’organització del treball i el treball en equip. 

⮚ Les tasques que dóna el professorat són d’obligada realització: treballs, fitxes, 

exercicis… 

⮚ Proves d’avaluació: 

a) 50% proves escrites 

b) 35% tasques (treballs, presentacions, lectures, fitxes, quadern, ) 

c) Actitud de l’alumne 15%.: ( respecte al professor i als companys, assistència 

regular i puntual, predisposició a la classe, seure bé, respectar torns de 

paraula, utilització adequada dispositius mòbils i tecnològics...) 

d) Per poder realitzar la mitjana de les proves escrites, s’ha d’obtenir una 

puntuació mínima de 3,5 a cada prova. 

e) La mitjana per aprovar l’avaluació sempre ha de ser de 5 i s’han d’haver 

realitzat totes les tasques també amb una mitjana de 5. Si no es presenten les 

tasques encomandes dins el període establert, suposa no superar 

l’assignatura. Ara bé, les tasques es podran presentar el dia de la recuperació de 

l’avaluació. La nota màxima en aquest cas serà de 5. 

f) Si algun alumne no s’ha presentat a qualque examen, sempre es repetirà si s’ha 

justificat la no assistència. 

g) Si alguna avaluació queda suspesa es podrà recuperar havent realitzat les tasques 



encomanades pel professor/a. 

h) L’assistència, la puntualitat i l’actitud es tindran en compte a l’hora d’avaluar. 

Mostrar una actitud negativa por suposar no aprovar l’àmbit en qüestió, en 

aquest cas, el sociolingüístic. 

 

Criteris d’avaluació de l’àmbit científicomatemàtic: biologia, matemàtiques i física i 

química. 

 

Es tindrà en compte a l’hora d’avaluar a l’alumnat: 

 

⮚ La puntualitat, assistència i actitud. 

⮚ El respecte dels companys, professors, personal no docent  i 

de les instal·lacions del centre. 

⮚ L’organització del treball i el treball en equip. 

⮚ L’entrega i la correcta realització de les activitats i exercicis donats pel professor. 

Sempre són d’obligada realització/exposició.  

⮚ Fer servir el classroom per lliurar les tasques 

⮚ Proves d’avaluació: 

⮚ 40% proves escrites 

⮚ 40% tasques (treballs, presentacions, lectures, fitxes, quadern 

⮚ Actitud de l’alumne 20%. 

 

 

● Per poder realitzar la mitjana de les proves escrites, s’ha d’obtenir una puntuació 

mínima de 3 a cada prova. 

● La mitjana per aprovar l’avaluació sempre ha de ser de 5 i s’han d’haver realitzat 

totes les tasques també amb una mitjana de 5. Si no es presenten les tasques 

encomandes dins el període establert, suposa no superar l’assignatura. Ara bé, les 

tasques es podran presentar el dia de la recuperació de l’avaluació. La nota màxima 

en aquest cas serà de 5. 

● Si algun alumne no s’ha presentat a qualque examen, sempre es repetirà si s’ha 

justificat la no assistència. 

● Si alguna avaluació queda suspesa es podrà recuperar havent realitzat les tasques 



encomanades pel professor/a. 

● L’assistència i la puntualitat es tindran en compte a l’hora d’avaluar. 

 

Criteris d’avaluació de l’àmbit pràctic: tecnologia i plàstica 

A l’ambit pràctic 3E es qualificarà per competències i desapareixerà la nota de actitud. La 

qualificació d’un alumne amb una competència suspesa amb una «P» serà com a màxim un 

4,5 (nota mínima per aprovar l’avaluació). La d’un alumne amb dos «P» serà com a màxim 

d’un 4 i suspendrà l’assignatura aquesta avaluació. I si té 3 o més «P» no superarà un 3. 

Per a calcular la nota, es restarà de la nota un valor segons la taula següent. Aquest valor 

es restarà de d’un 9 més la mitjana de les notes dels exàmens i els treballs amb el pes 

específic del 35% pels exàmens i el 65% pels treballs i les feines entregades que tindran un 

pes específic relatiu al temps dedicat a classe. Els positius/negatius de participació a classe 

compten a la competència d'iniciativa i amb un 0,1/-0,1 a la nota d’avaluació. 

 

 

    

3E                     Ambit pràctic, Pes específic de cada competència a la nota   

      

  Exàmens    

 35%, treballs i feines 65% + => 

  

● 15% 

 M  B  A  P  

● Competència Iniciativa i esperit 
emprenedor   

+0  -0,25   -0,5   -1   

● Competència lingüística +0  -0,25   -0,5   -1   

● Competència d'aprendre a aprendre +0   -0,25   -0,5   -1  



● Competència en pensament crític +0  -0,25   -0,5   -1   

● Competència en creativitat +0   -0,25  

  

-0,5  

  

-1  

● Competència social i cívica +0  -0,25   -0,5  -1 

● Competència consciència i 
expressions culturals 

+0  -0,25   -0,5  -1  

● Competència científic-tecnològica-
matemàtica 

+0   -0,5  -1  -2  

● Competència digital +0,1   -0,75   -1,5   -3  

 

 

Per aprovar l’àmbit pràctic, l’alumnat haurà d’obtenir un mínim 5 en aquesta suma. Aquestes 

competències s’obtindran a partir de:  

- Activitats del llibre. 

- Activitats del quadern. 

- Presentació dels deures. 

- Activitats a classe. 

- S’intentarà fer modificacions específiques al disseny de les competències per a 

alguns alumnes per a treballar a aspectes personals d’atenció, dislexia, o aspectes 

relacionats amb les seves característiques. 

 

- No portar els deures o material a classe, mal comportament i l’actitud en general 

resta punts afecten a la competència d’iniciativa i de aprendre a aprendre. 

Donar constància que els objectius i continguts seran els mateixos dels cursos de referència, 



tot i que es dur a terme l’adaptació anterior a l’hora de puntuar l’alumnat. 

D'acord amb els departaments de tecnologia i plàstica, s'acorda que si aproven la 1
a
 i 2

a
 

avaluació quedaran recuperades les assignatures vinculades amb un 5 de nota. Si algun 

alumne es vol presentar a les proves ordinàries de recuperació de pendents per augmentar 

nota, ho podrà fer presentant-se el dia acordat. 

 

MESURES DE RECUPERACIÓ 

Per recuperar les pendents dels cursos anteriors. 

 

⮚ Àmbit sociolingüístic: català, castellà i socials. 

D’acord amb els corresponents departaments de les matèries abans esmentades es recuperarà 

l’assignatura del curs anterior si s’aprova la primera avaluació del curs actual i havent 

presentat i aprovat les tasques assignades amb una mitjana de 5. 

En cas contrari s’haurà de fer un examen amb exercicis proposats pel professor/a. 

 

⮚ Àmbit científicomatemàtic: matemàtiques, física i química i biologia 

D’acord amb els corresponents departaments de les matèries en qüestió, es recuperarà 

l’assignatura del curs anterior si s’aprova la primera avaluació del curs actual. 

En cas contrari s’haurà de fer un examen amb exercicis proposats pel professor/a. 

 

⮚ Àmbit pràctic: tecnologia i plàstica. 

 

D'acord amb els departaments de tecnologia i plàstica, s'acorda que si aproven la 1
a
 i 2

a
 

avaluació quedaran recuperades les assignatures vinculades amb un 5 de nota. Si algun 

alumne es vol presentar a les proves ordinàries de recuperació de pendents per augmentar 

nota, ho podrà fer el dia acordat. 

 

 

 

  



 


