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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les linees d’actuació que hem vingut desenvolupant els últims cursos, ens pareixem 

correctes, els resultats han estat satisfactories. És per àixo que la nostra programació 

preten mantenir les mateixes linees directrius. 

 

2. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT  

 

2.1 El Departament està integrat per tres membres: 

 

2.2 Les reunions es farem els dimarts de 14h a 15hi en ocasions els dijous de de 17h a 

18h 

 

 

2.4 Les arxius de material i les proves escrites estan custodiades per cada membre del 

departament 

 Els llibres de text apareixen indicants a la programació de cada asignatura 

 

El material didàctic ho elabora cada membre del departament per la seva tasca docent. 

 

 

3 ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ SECUNDARIA PER  PERSONES 

ADULTES 

 

Aquest programa és en realitat una guia que serà concretada a l’aula al moment dels 

inicis dels cursos. La nostra programació té molt present els coneixements previs i les 

interessos. El fet de que el cursos tenguin una durada quatrimestral, suposa un element 

més de varietat, atenen dos  grups d’alumnes diferents en un any escolar 

 

 

3.1 Objectius de l’àmbit Social a ESPA 

 

L’àmbit social tindrà com a finalitat el desenvolupament de les següents 

capacitats: 

1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que 

caracteritzen el medi físic, les interrelacions que es donen entre aquests i les 

que els grups humans estableixen en la utilització de l’espai i dels seus 

recursos, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i 

ambiental. 

2. Utilitzar de forma combinada conceptes, fets, teories i procediments propis 

de les ciències socials per a la ciutadania, per analitzar i comprendre 

problemes i resoldre situacions conflictives en les societats actuals. 

3. Identificar-se com a membre de la condició humana en la seva dimensió 

individual i social, acceptant la pròpia identitat, les característiques i 

experiències personals, respectant les diferències amb els altres. 

4. Desenvolupar les habilitats comunicatives i socials que permetin participar 

amb iniciativa pròpia en les activitats de grup i en la vida social en general, 

amb actitud solidària i tolerant, utilitzant el diàleg i la mediació per abordar 

els conflictes. 



5. Reconèixer les situacions, passades i presents, de desigualtat dels drets entre 

diferents col,lectius, grups socials o entre l’home i la dona, valorant i 

respectant les diferències i la igualtat de drets entre ells. 

6. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments 

històrics rellevants de la història de les Illes Balears, de l’Estat espanyol, 

d’Europa i del món per adquirir una perspectiva global de la humanitat amb 

un marc cronològic precís que facilita la comprensió de la diversitat de 

comunitats socials. Valorant aquesta diversitat com una oportunitat per a 

expressar actituds de respecte i tolerància vers els altres. 

7. Identificar, explicar i valorar, en el temps i en l’espai, els fets econòmics, 

polítics, socials i culturals i la importància de les mentalitats al llarg de 

l’evolució de les diferents societats humanes, utilitzant aquest coneixement 

per entendre millor les característiques i els problemes actuals i la seva 

projecció de futur, així com el paper que homes i dones desenvolupen en 

elles. 

8. Cercar, comprendre i relacionar informació amb els mètodes i les tècniques 

pròpies de l’àmbit social, per explicar les causes i conseqüències dels 

problemes del passat i el present, utilitzant, especialment, les fonts que 

proporcionen els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació. 

9. Conèixer i valorar el patrimoni natural, històric, cultural, musical i artístic, a 

escala mundial, estatal i balear, amb la finalitat de respectar-lo, protegir-lo, 

gaudir-lo i donar-lo a conèixer. 

10. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat 

geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i 

polítiques, així com els trets físics i humans de les Illes Balears, de l’Estat 

espanyol, d’Europa i del món. 

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques afavorint la presa 

de consciència dels seus valors bàsics així com dels drets i llibertats 

fonamentals de les persones. 

12. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporta l’àmbit social perquè la 

seva incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l’ús del 

llenguatge i millori la comunicació. 

13. Participar en l’organització i realització d’activitats individuals i en grup, 

participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, 

fomentant el diàleg, la col,laboració i la participació. 

 

 

3.2 Contribució de l’àmbit a l’adquisició de les competències bàsiques 

 

La competència social i ciutadana 

Una tasca important a realitzar des d'aquest àmbit consisteix a ajudar a l'alumnat en el 

seu procés d'integració crítica i constructiva en una societat de caràcter plural, amb un 

pssat històric llarg i complex. Treballant les habilitats socials, s'afavoreix el 

desenvolupament de la capacitat de posar-se al lloc de l'altre, és a dir, l'empatia. 

L'acostament a diferents realitats socials, actuals o històriques, o la valoració de les 

aportacions de diferents cultures que caracteritzen a una societat cada vegada més 

global iinteractiva ajuda al desenvolupament de les habilitats de tipus social. 

La competència en comunicació lingüística 

L’àmbit contribueix al desenvolupament d’aquesta competència, suposa la capacitat 

efectiva de conviure i de resoldre conflictes, poden ser també instrument per a la 



igualtat, l'eliminació d'estereotips i expressions sexistes o ètniques. 

Explicar, de manera planera i entenedora, els conceptes de les ciències socials és 

un repte important. No és suficient entendre, també cal planificar, organitzar, 

estructurar i transmetre, a través de diferents suports, les idees i els conceptes 

treballats.  

La competència en el tractament de la informació i competència digital 

La contribució d’aquesta competència ve donada per la importància que té per 

la comprensió dels fenòmens socials i històrics comptar amb destreses relatives 

a l’obtenció i comprensió de la informació proporcionada per diverses fonts, la 

distinció entre els aspectes rellevants i els secundaris, la relació i comparació de 

fonts i l’anàlisi de la informació de manera crítica. Cal utilitzar les TIC de 

manera habitual per recollir informació, comunicar-se i entrar dins del món de 

la digitalització. 

Actualment, l’accés a la informació és més fàcil que mai, però tractar-la de 

forma adequada i comprendre el seu abast i comprovar la seva validesa és el 

repte que tenim tots al davant. Ensenyar a buscar, entendre el que es busca, 

comprendre el que se troba, interpretar-ho i posar-ho, de nou, a l’abast de 

tothom són objectius fonamentals de tots els àmbits de l’educació secundària 

per a persones adultes, però el camp de les ciències socials esdevé especialment 

rellevant per la multiplicitat interpretativa, per la multitud de fonts, estudis i 

recerques i pel caràcter sovint simplistes que s’utilitzen per atribuir causes i 

conseqüències a fets d’una extraordinària complexitat. 

La competència cultural i artística 

La contribució a la competència cultural i artística es relaciona principalment 

amb la seva vessant de conèixer i valorar les manifestacions artístiques, en totes 

les seves expressions i entendre-les com un llenguatge universal que ens fa 

comprendre altres èpoques, cultures i les claus de la nostra societat. 

Aquesta contribució s’ha de facilitar a partir d’ una selecció d'obres d'art i 

música rellevants, bé sigui pel seu significat en la caracterització d'estils o 

artistes o per formar part del patrimoni cultural, dotant a l'alumnat de destreses 

d'observació i de comprensió d'aquells elements tècnics imprescindibles per a la 

seva anàlisi. 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 també a valorar el patrimoni cultural, 

a respectar-lo i a interessar-se per la seva conservació. 

Les persones han de valorar les manifestacions artístiques que la humanitat ha 

realitzat al llarg de la història com a forma d’expressió, com a forma de 

comprensió, com a forma de transcendència i com a estratègia educativa per 

formar a cada nova generació. Per tant, hem d’aprendre a valorar l’art en 

genèric com a manifestació peculiar d’humanitat. 

La competència per a l'autonomia i iniciativa personal 

L'autonomia i iniciativa personal suposa analitzar, planificar i prendre 

decisions. A l’ àmbit social es tracta de millorar la comprensió de l'organització i 

del funcionament social que permetrà una participació social més activa. 

Formar persones compromeses, amb capacitat d’iniciativa i capaces d’incidir en 

el medi que els envolta, des de la cooperació i la solidaritat, des del respecte a la 

diversitat d’opinions, tarannàs i maneres de ser i de fer són objectius 

fonamentals als quals les ciències socials poden aportar els seus coneixements. 

La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Inclou la percepció directa o indirecta de l’espai en el qual es desenvolupa 



l’activitat humana i constitueix un dels principals eixos de treball de la geografia 

així com l’adquisició i ús d'habilitats que permeten el control i el domini del 

propi espai i l'obtenció de localització geogràfica. També suposa el coneixement 

de l’espai físic com el lloc on es desenvolupa l’activitat humana i per tant hem 

d’analitzar l’acció de l’ésser humà en la utilització de l’espai i dels seus recursos, 

fent-ne un ús responsable encaminat a la protecció del medi ambient. 

 

La competència matemàtica 

L’àmbit treballa la competència matemàtica en la mesura que incorpora al 

nostre àmbit operacions senzilles de magnituds, percentatges i proporcions, 

escales numèriques, gràfiques i formes geomètriques. 

La competència per aprendre a aprendre 

Aquesta competència suposa que s’han de desenvolupar estratègies d’aprenentatge 

autònom i permanent. Això implica, entre d’altres, el coneixement de les fonts de la 

informació, i la possibilitat d'accedir-hi. 

 

3.3 Programació de Socials 

 

Entenem que la seqüenciació de continguts ha de respondre a la consolidació dels 

objectius a la finalització de cada nivell i de tota l’ ESPA, per tant quan s’inici cada 

nivell és comprovarà l’assoliment de les competències i els objectius dels nivells 

anteriors. Els continguts no treballats els treballarem al següent nivell.  

En el cas d’alumnat adult ens pareix molt important el treballar continguts 

procedimentals i actitudinals, que li suposin una autentica eina per la seva formació  

continua. 

A continuació, detallarem la programació per nivells 

 

3.3.1 Programació Socials del Nivell 1 

 

 

Nivell 1 

 

Mòdul 1: el medi físic i l’acció de l’home 

 

 

Unitat 1: el medi físic i els seus elements 

Unitat 2: la població 

Unitat 3: l’activitat econòmica 

Unitat 4: els reptes ambientals 

 

Mòdul 2: les arrels de la nostra societat, de 

la prehistòria a la societat industrial 

 

 

 

 

Unitat 1: temps i espai. L’origen de les 

societats humanes: la prehistòria 

Unitat 2: cultures antigues i el seu llegat 

Unitat 3: les societats medievals 

Unitat 4: el món modern 

 

 

 

 

 

3.3.2 Programació Socials del Nivell 2 

 

 



Nivell 2 

 

Mòdul 1: el món en què vivim 

 

 

Unitat 1: les bases del món contemporani, 

el segle XIX un segle de revolucions. 

Unitat 2: el segle XX. Un món en 

conflicte. Un món dividit. 

Unitat 3: el començament del tercer 

mil.leni,globalització i canvi. Diversitat o 

desigualtat. 

Unitat 4: noves formes d’expressió i 

percepció. Art, societat i tecnologia al 

nostre temps. 

 

Mòdul 2: el medi polític, estats, 

democràcia i ciutadania 

 

 

Unitat 1: evolució de l’organització 

política al llarg del temps 

Unitat 2: organització política actual 

Unitat 3: les grans àrees geopolítiques del 

món 

Unitat 4: drets i deures dels ciutadans 

 

 

 

 

3.3.3 Temporalització 

 

Entenem que la seqüenciació de continguts ha de respondre a la consolidació dels 

objectius a la finalització de cada nivell i de tota l’ ESPA, per tant quan s’inici cada 

nivell és comprovarà l’assoliment de les competències i els objectius dels nivells 

anteriors. Els continguts no treballats els treballarem al següent nivell.  

 

3.4 Metodologia didàctica  

 

 

L'educació és un instrument que fa possible que els individus desenvolupin les 

seves capacitats per gaudir d’una vida individual i social més plena. Significa 

aprendre a assimilar els coneixements, a reconstruir teories i idees 

preconcebudes, a integrar els nous coneixements en l’estructura del pensament i 

a convertir, progressivament, les informacions en coneixements i aquests en 

saviesa. Implica també aprendre a fer, a viure amb els altres i a actuar de forma 

ètica. Possibilita explorar els talents i les capacitats de la persona i desenvolupar 

la personalitat amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i de transformar, 

progressivament, la societat. L’educació de les persones adultes ha de tenir ben present 

que no són nins grans. Per això és necessari utilitzar les línies metodològiques més 

adequades. 

Les persones adultes, quan arriben al centre educatiu, disposen d’una gran 

quantitat d’informació i d’experiències sobre el món que les envolta. 

Constantment reben informació i valoracions sobre la vida en societat, a través 

dels mitjans de comunicació, dels seus líders socials i polítics, de la interacció 

amb els seus iguals. D’altra banda, al llarg de la seva pròpia trajectòria vital, les 

persones adultes experimenten els aspectes positius i negatius de la vida en 



societat, i coneixen el significat de diferents realitats. La persona adulta pot tenir 

mancances de destreses que li impedeixin el progrés en la consecució de 

determinats objectius acadèmics, però a la vegada té un bagatge vital, fruit de la 

seva experiència, que és la base en la qual pot integrar nous aprenentatges. 

Moltes vegades aprendre a l’edat adulta significa desaprendre, però no en un 

sentit negatiu, sinó des de la perspectiva de fer contínuament replantejaments 

dels coneixements a partir d’allò que es dóna per suposat. L’educació de 

persones adultes ha de convertir-se en un espai on es pugui replantejar el 

coneixement, des del respecte i la tolerància, però des de perspectives 

científiques, sòlides i contrastades socialment. 

Les característiques, les necessitats, els interessos i les motivacions de les 

persones adultes, a l’hora d’accedir a l’oferta educativa, són molt diferents. 

L’amplitud i diversitat de les situacions individuals, les diferències socioculturals, 

de condicions laborals, la qualitat de les experiències i expectatives acadèmiques 

i, fins i tot, el temps disponible per dedicar-se a les tasques educatives, 

provoquen una gran diversitat a les aules de les persones adultes. 

Moltes vegades, el major impediment per fer front a nous aprenentatges és una 

falta de confiança en elles mateixes, en la seva capacitat per aprendre. Aquesta 

desconfiança, moltes vegades, és el resultat de la seva trajectòria vital on 

l’exclusió del món educatiu ha suposat un trauma, un missatge d’incapacitat. És 

evident que les metodologies d’aprenentatge per a persones adultes han de tenir 

en compte aquest element. Repetir el mateixos esquemes i models en els quals 

es va produir el fracàs i l’abandó escolar donarà lloc a la mateixa situació. 

Si la motivació és clau en tot procés d’aprenentatge, a l’educació de les persones 

adultes adquireix una rellevància especial. Aquesta és imprescindible per evitar 

l’abandonament abans de completar el procés d’aprenentatge, d’aquí la 

importància de desenvolupar, en les persones adultes, capacitats i habilitats 

encaminades a la superació, amb èxit, de les dificultats amb les quals es poden 

trobar en el seu entorn personal, sociocultural i laboral, reforçant així la seva 

autoestima. 

L’alumnat pot plantejar-se acadèmicament si desenvolupa estils i estratègies 

d’aprenentatge adequats. El caràcter irrepetible de la persona fa que cadascú 

tingui una forma pròpia d’aprendre, un potencial singular de desenvolupament, 

en la qual incideixen significativament les preferències personals. 

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, sabers, 

actituds, experiències i valors que la persona porta com a bagatge inseparable 

de la seva pròpia vida. 

Caldrà desenvolupar una metodologia que compari el més immediat amb el 

més llunyà, expressant així la importància que en el currículum s’ha de concedir 

a la geografia, a la història i a la cultura de les Illes Balears. 

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

que l’educació de les persones adultes es contempli 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 coneixement social s’adquireix a partir de les fonts orals, textuals i materials, 

de la indagació i de la utilització i recerca de la informació. No s’ha d’oblidar, a 



l’hora d’introduir continguts metodològics, la importància de saber interpretar 

fonts de diversa tipologia, la comprensió de la multicausalitat i la intencionalitat 

en la interpretació dels processos, l’ús adequat de la informació i el maneig de la 

documentació. 

El paper fonamental del professorat consisteix principalment a facilitar el procés 

d'ensenyament-aprenentatge més que a transmetre coneixements. La implicació 

activa de les persones adultes en els processos de formació només és possible si 

se senten partícips d’ells, és a dir, si estan implicades en tot el procés educatiu. 

Les línies metodològiques pretenen aconseguir que l’alumnat vagi assumint 

progressivament el control del seu procés d’aprenentatge assegurant que hom sap allò 

que es va a aprendre i allò que se li exigirà; és a dir, que serà capaç de regular i 

autoregular tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 

3.5 Objectius mínims d’avaluació 

 

A continuació s’exposen les Objectius mínims sequenciants per nivells 

 

3.5.1 Objectius mínims d’avaluació 

 

 

Mòdul 1. Nivell 1 

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, 

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. 

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. 

4. Descriure les principals activitats derivades dels diferents sectors econòmics:primari, 

secundari i terciari. Saber-ne interpretar els seus paisatges.  

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. 

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. 

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. 

 

Mòdul 1 Nivell 2 

1. Entendre la periodització històrica i comprendre les característiques de les 

diferents etapes. 

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. 

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. 

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, així com els estils 

artístics i musicals de l’època renaixentista i barroca. 

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. 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. 

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. 

 

Mòdul 2 Nivell 1 

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. 

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. 

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. 

4. Analitzar els canvis esdevinguts en el món des de la segona meitat del segle XX 

(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 esdeveniments que van 

conduir a la desaparició de l'URSS i a la creació d’un nou ordre mundial. 

5. Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l’evolució econòmica, social i 

política, d’Espanya i de les Illes Balears al segle XIX i XX. 

6. 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. 

7. Comprendre i reconèixer els trets característics de la cultura contemporània, la 

importància de la revolució científica, tecnològica i artística. Entendre els conceptes de 

cultura de masses i societat de consum i la seva repercussió dins la vida quotidiana. 

8. 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. 

 

 

Mòdul 2 Nivell 2 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7. Valorar la importància de la informació. Cercar i seleccionar informació per a dur a 

terme algun treball escrit sobre els continguts treballats en aquest mòdul.  

 

 

 

3.6 Procediments d’avaluació i qualificació de l’aprenentatge 

 

 

L’avaluació s’entén com un procés d’intervenció en l’acció per això l’avaluació és 

continua. No obstant a l’escola adults ha de ser possible que un alumne assoleixi els 

objectius proposats, encara que presenti una falta de presencia temporal,  per això es 



necessari que cada professor en funció de les característiques del seu grup estableixi els 

mecanismes i  informi d’ells. L’avaluació es individualitzada i atén als progressos de 

cada alumne, en els casos pertinents es faran adaptacions curriculars. 

 

Els instruments que farem servir per l’avaluació seran: 

Proves objectives, que suposaran el   70%      de la nota final 

Treballs que suposaran  el    20%      de la nota final 

I l’observació a l’aula de les objectius actitudinals que suposaran el  10%      de la nota 

final. 

Entenem que per fer servir aquesta ponderació és imprescindible que l’alumnat hagi 

realitzat totes les activitats proposades. 

 

 

 

3.7 Activitats de recuperació i ampliació a l’àmbit de societat 

 

Ens proposem, més enllà de la planificació de adaptació curriculars,  establir mides per 

que cada estudiant, depenen del seu ritme d’aprenentatge i dels seus interessos, puguin 

gaudir de una guia per part del professorat per avançar en aquest sentit.  

Es planificaran també activitats de recuperació en tots els nivells de cada una de les 

unitats temàtiques treballades. A més de la possibilitat de fer un exercici escrit o d’altres 

tipus per fer una avaluació final. 

 

3.8 Materials didàctics i recursos didàctics a l’àmbit de societat 

 

Les pantalles digitals,  l’accés a internet a l’aula són per nosaltres el principal material i 

el més adient. 

No obstant emplenarem el llibre de tex “El Mundo en que vivimos de la editorial 

MAD”. Aquest té una gran avantatge: l’alumne el pot fer servir al llarga de tots el 

cursos. En el cas de cursos quadrimestrals i a més a més donat que no tot l’alumnat es 

situa a un mateix nivell i que a vegades l’alumne no pot assistir a totes les classes, es del 

tot indispensable  disposar d’un material per treballar en casa, i aquest llibre d’en Mad 

compleix aquesta funció.  

La realització de visites i la participació en programes d’altres institucions (Ajuntament, 

Fundacions, Museus...) es imprescindible per la consecució dels objectius proposats i 

l’aplicació d’una metodologia altament motivadora,  per mantenir a un alumnat  fa un 

gran esforç per continua els seus estudis. 

 

3.9 Temes transversals 

 

Els continguts exposat es relacionarem de manera usual amb diferents àrees, per això es 

necessari conèixer el desenvolupament de la programació dels altres àrees en un mateix 

nivell. Ens proposem mantenir contactes amb els altres departaments en aquesta línia. 

Els temes trasversals els treballaran en tots els nivells i de manera més exahustiva els 

referents a l’igualat d’oportunitats i a l’educació per la Pau.  

 

3.10 Mesures d’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 

 Les mesures d’ atenció a la diversitat seran especificades en funció de les 

carecterístiques de l’alumnat. 



Les avaluacions inicials seran el punt de partida per establir les línees més adecuades de 

cara a una veritable atenció a la diversitat.  

Qualsevol actuació estarà en consonancia amb les opinions e instruccions del 

Departament d’Orientació 

 

 

3.11 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

En aquest moment tenim programades per 4t grup matí i vespre, al primer quadrimestre 

les següents activitats extraescolars: 

Octubre: Palma seu d’institucions 

              Visita a la Misericòrdia 

Novembre: Museu Es Baluard exposició “Ells i Nosaltres” 

                   Museu Krekovic 

 

 

Les activitats extraescolars, i les visites i sortides són imprescindibles per el 

desenvolupament de l’ àrea.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 

DE GRAU SUPERIOR 

 

4.1 Geografía 

 



La programació dels cursos de preparació de les proves d’accés a cicles superiors de FP 

ha de ajustar-se molt estrictament a les variacions e indicacions que proposi la 

Conselleria d’Educació. Som conscients de que la nostra feina, en aquest cas més que en 

altres, és ser orientadors i planificadors de una tasca que condueixi a l’ alumnat a la 

consecució d’un objectiu prou clar: la superació de la prova.   

 

4.2 Objectius i Criteris d’avaluació 

Els objectius d’aquesta programació venen definits per l’assoliment de las capacitats per 

assumir els criteris d’avaluació que es plantejant en els proves: (full anex) 

 

 

4.3 Material i recursos  

De forma orientativa utilitzarem  a l’assignatura de geografia el llibre de l’editorial 

Anaya.  

Freqüentment utilitzarem altres documents (llibres de tex, mapes, guies, documentació 

premsa, vídeos... ) per completar informacions i realitzar activitats de cara a que una 

major diversitat procuri un aprenentatge més adient. 

 

4.4 Metodologia 

 

Es imprescindible la utilització d’una metodologia molt activa i centrada en el ritme 

d’aprenentatge de cada alumne. La motivació en aquest casos, mes que mai, esta 

relacionada amb la sensació de progrés que té cada alumne. És necessari treballar hàbits 

i destreses que possibilitin posteriors aprenentatges autònoms per part dels alumnes. 

En funció de la necessitat de desenvolupar correctament tots els continguts que es 

valoraran en les proves proposem una sequencialització molt estricta (una unitat 

didàctica cada dues setmanes) de continguts i el treball dels procediments a lo llarg de 

tot el curs. 

 

5 PREPARACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS 

MAJORS DE 25 ANYS 

 

5.1 HISTÒRIA 

 

Introducció 

 

La programació dels cursos de preparació per d’accés  ha de ajustar-se molt estrictament 

les programes de l’UIB 

 Som conscients de que la nostra feina, en aquest cas més que en altres, és ser 

orientadors i planificadors de una tasca que condueixi a l’ alumnat a la consecució d’un 

objectiu prou clar: la superació de la prova.   

 

5.1.1 Objectius i Criteris d’avaluació 

 Els objectius d’aquesta programació venen definits per l’assoliment de las capacitats 

per assumir els criteris d’avaluació que es plantejant en els proves: (informació UIB) 

 

 

5.1. 2 Material i recursos  

Proposem per l’alumant qualsevol libre d’història de primer de Batxillerat. 



La pissarra digital i l’accés a internet a l’aula serà el material bàsic ( mapes, guies, 

documentació premsa, vídeos... ) per completar informacions i realitzar activitats de 

cara a que una major diversitat procuri un aprenentatge més adient. 

 

5.1.3 Metodologia 

 

Es imprescindible l’utilització d’una metodologia molt activa i centrada en el ritme 

d’aprenentatge de cada alumne. La motivació en aquest casos, mes que mai, esta 

relacionada amb la sensació de progrés que té cada alumne. És necessari treballar hàbits 

i destreses que possibilitin posteriors aprenentatges autònoms per part dels alumnes. 

En funció de la necessitat de desenvolupar correctament tots els continguts que es 

valoraran en les proves proposem una sequenciació molt estricta (una unitat didàctica 

cada dues setmanes) de continguts i el treball dels procediments a lo llarg de tot el curs. 

 

 

5.1.4 Avaluació del programa 

  

L’avaluació de la programació la farem atenen a distints criteris: 

 La temporalització i la selecció de  continguts correcta i realista ha de suposar 

que el programa està bé plantejat, si no hem de fer els canvis pertinents. 

 Els resultats del rendiment de l’alumnat, les notes, han de ser un indicador de la 

bondat del programa, encara que està clar, i més en una escola d’adults, que 

altres variables entren en joc. 

 La valoració que realitzi l’alumnat de  la tasca docent  és també un indicador de 

cara a possibles modificacions del programa, en aquest sentit farem servir el 

document que s’ha anexa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 HISTÒRIA DE L’ART 

Introducció 

 



La programació dels cursos de preparació per d’accés  ha de ajustar-se molt estrictament 

les programes de l’UIB Som conscients de que la nostra feina, en aquest cas més que en 

altres, és ser orientadors i planificadors de una tasca que condueixi a l’ alumnat a la 

consecució d’un objectiu prou clar: la superació de la prova.   

 

5.2.1 Objectius i Criteris d’avaluació 

 Els objectius d’aquesta programació venen definits per l’assoliment de las capacitats 

per assumir els criteris d’avaluació que es plantejant en els proves: (informació UIB) 

 

5.2.3 Material i recursos  

Proposem per l’alumant qualsevol manual  de segon batxillerat  Història de l’Art 

La pissarra digital i l’accés a internet a l’aula serà el material basic ( mapes, guies, 

documentació premsa, vídeos... ) per completar informacions i realitzar activitats de 

cara a que una major diversitat procuri un aprenentatge més adient. 

 

5.2.4 Metodologia 

 

Es imprescindible l’utilització d’una metodologia molt activa i centrada en el ritme 

d’aprenentatge de cada alumne. La motivació en aquest casos, mes que mai, esta 

relacionada amb la sensació de progrés que té cada alumne. És necessari treballar hàbits 

i destreses que possibilitin posteriors aprenentatges autònoms per part dels alumnes. 

En funció de la necessitat de desenvolupar correctament tots els continguts que es 

valoraran en les proves proposem una sequenciació molt estricta (una unitat didàctica 

cada dues setmanes) de continguts i el treball dels procediments a lo llarg de tot el curs. 

 

 

5.2.5 Avaluació del programa 

  

L’avaluació de la programació la farem atenen a distints criteris: 

 La temporalització i la selecció de  continguts correcta i realista ha de suposar 

que el programa està bé plantejat, si no hem de fer els canvis pertinents. 

 Els resultats del rendiment de l’alumnat, les notes, han de ser un indicador de la 

bondat del programa, encara que està clar, i més en una escola d’adults, que 

altres variables entren en joc. 

 La valoració que realitzi l’alumnat de  la tasca docent  és també un indicador de 

cara a possibles modificacions del programa, en aquest sentit farem servir el 

document que s’ha anexa.  

 

 

 

 


